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กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

แนวทางการปองกันการปนเปอนเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

สําหรับฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 มีแนวโนมการแพรระบาดมากยิ่งข้ึน 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง ขอความรวมมือใหผูประกอบกิจการและ

ผูปฏิบัติงานในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ดําเนินการตามแนวทางการปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัส 

COVID - 19 ดังนี ้

 

1. การเตรียมความพรอมประสานความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี หรือสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

1.1 ไดรับขอมูลและการประสานความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในพ้ืนท่ี 

เชน การแนะนําแนวทางปฏิบัติสําหรับการปองกันตัวเองในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 และ

การตรวจสุขภาพเบื้องตนใหกับพนักงานภายในฟารม เปนตน รวมท้ังใช Application “ไทยชนะ” 

1.2 เฝาระวังการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 อยางสมํ่าเสมอ หากพบบุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน

มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หรือหายใจเหนื่อย ใหสวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง

จากผูอ่ืน และเดินทางโดยรถสวนตัว (หลีกเลี่ยงรถโดยสารสาธารณะ) และไปรับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล

ใกลบาน พรอมแจงประวัติเสี่ยง  

1.3 หากบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานมีประวัติเดินทางไปยัง/ มาจาก/ อยูอาศัยในพ้ืนท่ีควบคุม/ พ้ืนท่ี

เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 หามใหปฏิบัติงาน ใหกักตัวท่ีบานพัก 14 วัน เพ่ือแยกสังเกตอาการ โดยแยก

หองนอน หองน้ํากับบุคคลอ่ืน ๆ หากมีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หรือหายใจเหนื่อย 

ใหสวมหนากากอนามัย เวนระยะหางจากผูอ่ืน และเดินทางโดยรถสวนตัว (หลีกเลี่ยงรถโดยสารสาธารณะ) 

และไปรับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลใกลบาน 

2. การจํากัดการเขาออกของบุคลากร  

2.1 กําหนดทางเขา - ออกฟารมทางเดียว 

2.2 หามบุคคลตางดาวท่ีไมไดเปนพนักงานของฟารมเขาฟารม เพ่ือลดโอกาสท่ีจะสัมผัสเชื้อไวรัส COVID - 19 

2.3 หากมีความจําเปน การเขาออกแตละครั้งตองปฏิบัติตามแนวทางการปองกันและควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัส COVID - 19 เม่ือกลับถึงฟารมควรรีบอาบน้ําทันที โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ 

ไดท่ีเว็บไซตของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php 

2.4 ตรวจคัดกรองและบันทึกขอมูลการเขา - ออก ของพนักงานและบุคคลภายนอก เชน ชื่อ ท่ีอยู 

หมายเลขโทรศัพท เวลาเขา - ออก ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37 องศาเซลเซียส และกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเขามาติดตอ 

เปนตน ลงบันทึกผูเขามาติดตอ ณ ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php
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3. การปองกันตัวเองจากเช้ือไวรัส COVID - 19 

3.1 ใหบุคลากรและผูปฏิบัติงานทุกคนสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผามัสลินปดปากและจมูกทุก

ครั้งระหวางปฏิบัติงาน ท้ิงหนากากอนามัยหรือกระดาษชําระท่ีใชแลวในถุงใหมิดชิดและทําความสะอาดมือทันที 

งดการพูดคุยขณะปฏิบัติงาน แยกของใชสวนตัว ไมควรใชรวมกัน กินอาหารปรุงสุกใหม  

3.2 จัดเตรียมอุปกรณ ไดแก อางลางมือ สบู และเจลแอลกอฮอลฆาเชื้อ ใหบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานลางมือ

บอย ๆ  ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลฆาเชื้อ พรอมติดปายแสดงวิธีการลางมือใหสะอาด  

3.3 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีมีการสัมผัสรวม เชน หองทํางานและหองน้ํา เปนตน โดยเฉพาะจุดท่ีมีการ

สัมผัสรวมบอย ๆ เชน กลอนหรือลูกบิดประตู พ้ืนหอง โถสวม ท่ีกดชักโครกหรือโถปสสาวะ สายฉีดชําระ กอกน้ํา 

และอางลางมือ เปนตน ควรทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อ ทุก 2 ชั่วโมง 

3.4 จัดการแยกขยะภายในฟารมอยางถูกสุขลักษณะ เชน การแยกท้ิงหนากากอนามัย เปนตน 

3.5 เวนระยะระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร เวนระยะหางในระหวางการสื่อสาร หลีกเลี่ยง

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการโตตอบอยางใกลชิด  

3.6 มีการอบรมใหความรูแกบุคลากรและผูปฏิบัติงานในเรื่องแนวทางการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 

ไดแก การคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย การลางมือ การสวมหนากากอนามัย การทําความสะอาด

อยางถูกวิธี การเวนระยะหางทางสังคม และการลดความแออัด  

3.7 ใหบุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน เขารับการตรวจเชื้อไวรัส COVID - 19  

4. การจับสัตวน้ํา การคัดกุง และการขนสงสัตวน้ํา 

4.1 ควรจัดสถานท่ีเฉพาะเพ่ือทําการคัดแยกขนาดสัตวน้ํา 

4.2 คัดกรองบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานท่ีจะเขามาจับและคัดแยกสัตวน้ํา เชน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

รางกาย หรือสังเกตอาการ เปนตน พรอมจัดทําบันทึกผูเขามาติดตอ ณ ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

4.3 หามบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีอาการไมสบาย หรือเปนกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 

เขาปฏิบัติงานในฟารมโดยเด็ดขาด   

4.4 ใหบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผามัสลินปดปากและจมูก สวมถุงมือ 

เวนระยะระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร ในกรณีไมสามารถเวนระยะหางได ใหงดการพูดคุยขณะ

ปฏิบัติงาน 

4.5 จับสัตวน้ําใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 

4.6 ควรทําความสะอาดรางกายทุกครั้งทันทีหลังการจับสัตวน้ํา 

4.7 ทําความสะอาดสถานท่ี ลางอุปกรณท่ีใชและกําจัดเชื้อทุกครั้งหลังการจับสัตวน้ําโดยใชสารกําจัด

เชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ใชสารประกอบคลอรีน 200 ppm แชนาน 24 ชั่วโมง หรือ 1,000 ppm จุมอยาง

นอย 1 นาที หรือพนใหท่ัวบริเวณ/ พ้ืนท่ี เปนตน 

4.8 บริเวณทางเขาฟารมมีมาตรการในการทําความสะอาดและฆาเชื้อยานพาหนะ โดยยานพาหนะท่ี

ไมไดผานการฆาเชื้อควรจอดบริเวณภายนอกฟารม 
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(ตัวอยาง) แบบบันทึกผูเขามาติดตอ ณ ฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

1. ช่ือ - นามสกุล ผูมาติดตอ          

2. เลขบัตรประชาชน           

3. เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได         

4. วัน เวลา ท่ีเดินทางมาติดตอ (ตัวอยาง:  วันท่ี 7 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.) 

             

5. วัตถุประสงคท่ีมาติดตอ  

 ซ้ือสัตวน้ํา    ขายปจจัยการผลิต 

 ขายสัตวน้ํา    สงพัสดุ 

 ขายอาหารสัตวน้ํา   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

6. จังหวัดและอําเภอตนทาง (ตัวอยาง: จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง) 

             

7. ย่ีหอและหมายเลขทะเบียนพาหนะท่ีใชเดินทาง (ตัวอยาง: โตโยตาวีโก กข 1234 กทม.) 

             

8. ท่ีอยู ณ ปจจุบันท่ีทานอาศัยอยูในขณะนี้ (ตัวอยาง: บานเลขท่ี 14 หมู 1 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม) 

             

9. ในรอบ 2 สัปดาหท่ีผานมาทานเดินทางไปท่ีไหนมาบาง  

 ไมไดเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี 

  ไปท่ีอ่ืนๆ ระบุ (ใหระบุรายละเอียดจังหวัด อําเภอ และชื่อสถานท่ีท่ีเดินทางไป)    

             

             


