
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด – 19_กรมประมง 

 
ประชาสัมพันธ์กรมประมง 

แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด - 19 ส าหรับเรือประมง 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด - 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)) เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยง
จากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้ที่มีหน้าที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในการบริโภคสัตว์น้ าจากเรือประมง กรมประมงจึงออกประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ส าหรับเรือประมง ดังนี้ 
 ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะเรือและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ภายในเรือ 
   ก) ท าความสะอาดตัวเรือและบริเวณพ้ืนที่ดาดฟ้า เก๋งเรือ และส่วนประกอบอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

ข) จัดให้มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในเรือที่เหมาะสม และท าความสะอาด
ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

ค) สถานที่ปรุงอาหาร ต้องท าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะเตรียมอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปรุง ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

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

จ) ขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัด หรืออ าเภอ พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณบนเรือ 
๒. แนวทางการจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในเรือ 

ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น หน้าเก๋งเรือ
ห้องสะพานเดินเรือ ห้องโถงกลาง ห้องพักลูกเรือ ดาดฟ้าหน้าเก๋งเรือ เป็นต้น 

ข) บริเวณอ่างล้างมือ จุดก๊อกล้างมือ และห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอุปกรณ์ในเรือ และอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้

เช่น น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า และเหล็กคีบยาวส าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น 
๓. แนวทางการป้องกันส าหรับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และคนประจ าเรือ 

ก) เจ้าของเรือควรมีการคัดกรองลูกเรือก่อนการลงเรือในแต่ละรอบที่ออกไปท าการประมง
หากพบว่า อุณหภูมิของร่างกายสูงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้หยุดการลงเรือและแจ้งให้ไปตรวจพบแพทย์ 

ข) เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และคนประจ าเรือ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสทั้งภายในเรือ
และจากฝั่ง เมื่อเรือเข้าเทียบท่าต้องมีการป้องกันตนเองโดยใช้หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ 
และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น ส าหรับผู้มีหน้าที่ท าความสะอาดต้องสวมถุงมือ
ขณะปฏิบัติงาน 

ค) ควรเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ที่เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติงาน
และการพักอาศัยภายในเรือ แม้จะมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น การใช้หน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน ได้แก่ จาน ช้อน แก้วหรือขวดน้ า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

 
 

ง) หากผู้... 
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ง) หากผู้ปฏิบัติงาน หรือคนประจ าเรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก
เหนื่อยหอบ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจหรือรักษาตัว
ในสถานบริการสาธารณสุขโดยเร็ว 

จ) ขยะ ขยะมูลฝอย เศษสิ่งเหลือใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง (เสมหะ น้ ามูก น้ าลาย) เช่น 
กระดาษเช็ดปาก กระดาษช าระ ควรมีการใส่แยกถุงบรรจุ โดยผู้เก็บมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง มีอุปกรณ์ป้องกัน 
เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เหล็กคีบด้ามยาวในการเก็บมูลฝอยใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด 
น าไปรวบรวมในจุดที่ปลอดภัยไม่แพร่กระจาย และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยให้น าขยะมูลฝอยกลับเข้าฝั่ง
ทัง้หมด และแยกขยะในการทิ้ง 

ฉ) เมื่อเรือเทียบท่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนประจ าเรือ  ควรอยู่อาศัยภายในเรือหรือ 
เขตท่าเทียบเรือ หลีกเลี่ยงการออกไปติดต่อ พบปะบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เชื้อจากฝั่ง 

๔. แนวทางการให้ความรู้ ค าแนะน า และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ก) เจ้าของเรือหรือผู้ที่เจ้าของเรือมอบหมาย ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางให้ความรู้

ค าแนะน าในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคนประจ าเรือ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อ ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี 

ข) เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ และชาวประมง ที่แจ้งน าเรือประมงเข้า - ออกท่าเทียบเรือประมง 
ขอให้แจ้งเข้าออกเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเดิม ท่าเทียบเรือประมงเดิมหรือที่จอดพักอยู่ในปัจจุบัน ควรงดเว้นหรือ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงอ่ืน ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 
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ประชาสัมพันธ์กรมประมง 

แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด - 19 ส าหรับท่าเทียบเรือประมง  

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด - 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)) เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยง
จากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้ที่มีหน้าที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในการบริโภคสัตว์น้ าจากเรือประมงด้วย กรมประมงจึงออกประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ส าหรับท่าเทียบเรือประมง ดังน ี้ 

1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในอาคาร  
  ก) ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ เช่น พ้ืน ผนัง ประตู เป็นต้น  
     ข) ท าความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ 

ราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับจ่ายเงิน สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรทัศน์ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
อย่างสม่ าเสมอ 

     ค) มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และท าความสะอาด  
ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

     ง) กรณีสถานที่ท างานหรือประกอบกิจการ มีการจ าหน่ายอาหาร หรือโรงอาหาร ต้องท า
ความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

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

     ฉ) ขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัดหรืออ าเภอ พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณท่าเทียบเรือประมง 
2. แนวทางการจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

 ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น  
จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับแขก ประตูเข้าออกส านักงาน เป็นต้น 

 ข) บริเวณอ่างล้างมือ และห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
 ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น 

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

 ก) ควรมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในท่าเทียบเรือประมง หากพบว่าสูงเกินเกณฑ์ที่
ก าหนด แจ้งให้ไปพบแพทย์ 

 ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น เจ้าหน้าที่ประจ าท่าเทียบเรือ/แพปลา 
ผู้ขนถ่ายสัตว์น้ าประจ าท่า ผู้คัดแยกสัตว์น้ า พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยใช้หน้ากากผ้า /
หน้ากากอนามัย ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
และพนักงานท าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

 
ค) ควรเว้นระ... 
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  ค) ควรเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ที่เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น การใช้หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้
สิ่งของร่วมกัน ได้แก่ จาน ช้อน แก้วหรือขวดน้ า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

 ง) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ สูญเสีย
ความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส ให้หยุดปฏิบัติงาน และเข้ารับการตรวจหรือรักษาตัวในสถานบริการ
สาธารณสุข 

 จ) พนักงานเก็บขยะ ขยะมูลฝอย เศษสิ่งเหลือใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง (เสมหะ น้ ามูก น้ าลาย) 
เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษช าระ ในบริเวณอาคาร และห้องสุขา ต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เหล็กคีบด้ามยาวในการเก็บมูลฝอยใส่ถุง บรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด 
น าไปรวบรวมในจุดที่พัก มูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงขยะที่รับมาจากเรือประมงด้วย 

 ฉ) ท่าเทียบเรือต้องประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนประจ าเรือ ควรอยู่อาศัย 
ภายในเรือหรือเขตท่าเทียบเรือ หลีกเลี่ยงการออกไปติดต่อ พบปะบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือป้องกันและ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อจากฝั่ง 
 4. แนวทางการให้ความรู้ ค าแนะน า และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 เจ้าของท่าเทียบเรือ/แพปลา หรือผู้ประกอบการ ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางให้ความรู้ 
ค าแนะน า ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนประจ าเรือ เช่น วิธีการสังเกต ผู้สงสัยติดเชื้อ ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธ ี 

 
 


