
 
 

 
๑. การจัดการความรู�ของหน�วยงาน การท�าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 
หัวข�อในการจัดการความรู� (Knowledge Vision) 

เร่ือง การให�บริการท�าเรือภายใต�สถานการณ2การแพร�ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  

     วัน/เดือน/ป� ที่จัดการความรู�  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  

 
 
 
 ๒. ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
  ๑. พล.ร.ต.สมพงษ$  ภูเวียง  ( CKO ) 
  ๒. น.อ.อนุวัต  ดาผิวด ี   ( KM Manager ) 
  ๓. น.ต.ไพศาล  เพชรชาํล ิ  ( Facilitator ) 
  ๔. น.ต.ชัยวัฒน$  พรมพันธุ$  ( Facilitator ) 
  ๕. ร.อ.จิตติ  สวัสดิ์ล�น     ( Facilitator ) 
                     ๖. ร.ท.วีระ  ทศพร   ผู�ให�ข�อมูล 
                     ๗. นางสาวนิติพร  รัตนปกรณ$                ผู�ให�ข�อมูล 
 

 ๓. หลักการและเหตุผล 

  ตามสถานการณ$การแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนJา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
(Coronavirus Disease หรือ COVID - 19) ได�แพรJระบาดอยJางรวดเร็วไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทําให�ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจํานวนมาก และมีรายงานพบผู�ต�องสงสัยติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากข้ึนอยJางตJอเน่ือง สJงผลให�มีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดโรคระบาดภายในประเทศไทยได�ในอนาคต ซ่ึงเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค$การอนามัยโลกได�ประกาศ
ให�การระบาดของโรคดังกลJาวเป\นภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุข (Public Health Emergency of 
International Concern : PHEIC) สJวนประเทศไทยโดยรัฐมนตรีวJาการกระทรวงสาธารณสุขได�ประกาศให�
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID - 19) เป\นโรค 
ติดตJออันตราย และประกาศให�ท�องที่นอกราชอาณาจักรเป\นเขตติดโรคติดตJออันตราย 
 
   
         

 
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 

เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี    ๒           ของ   ๓๙  หน�า 

   
  การทJาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป\นหนJวยงานที่มีหน�าท่ีในการให�บริการเรือเข�า - ออกจากทJา 
ทั้งเรือไทยและเรือตJางประเทศ ในปmจจุบันมีเรือพร�อมกับลูกเรือ และผู�โดยสารท่ีมากับเรือ ตลอดจนผู�มีหน�าท่ี
เก่ียวข�องมาใช�บริการทJาเรือของ กทส.ฐท.สส. เป\นประจํา ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพรJเชื้อไวรัสโคโรนJา 
๒๐๑๙ ข้ึนได� ดังนั้น เพื่อให�ทันตJอสถานการณ$ท่ีเปลี่ยนไป และเพื่อให�เฝoาระวัง ปoองกัน และควบคุมโรคเป\นไปอยJาง
มีประสิทธิภาพ สามารถแก�ไขปmญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน กทส.ฐท.สส. จึงได�ปฏิบัติตามมาตรการของดJานควบคุม
โรคติดตJอระหวJางประเทศทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สําหรับ กทส.ฐท.สส. ได� มีคําสั่งยุทธการ             
ผอ.กทส.ฐท.สส. เรื่อง “การปoองกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” นํามาใช�ในการปฏิบัติงานในชJวงวิกฤต 
การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
 
 ๔. วัตถุประสงค2 

                    การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัสโคนา (COVID - 19) เป\นการ
ให�บริการในสภาวะท่ีมีความเสี่ยงทั้งผู�ให�บริการและผู�รับบริการ จําเป\นจะต�องมีมาตรการในการควบคุมและปoองกัน 
การแพรJระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 โดย กทส.ฐท.สส. จะบริหารจัดการพื้นที่ในความรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินการและปoองกัน ไมJให�มีการแพรJเชื้อจากลูกเรือสินค�า/พนักงานของบริษัทที่ประกอบการในพื้นท่ีทJาเรือ
พาณิชย$สัตหีบ - กองทัพเรือ กําลังพลของเรือ ทร. ที่จอดเทียบทJา หรือจากบุคคลท่ัวไปที่เข�า - ออกในหนJวย       
จึงขอให�ปฏิบัติตามมาตรการท่ีได�กําหนดข้ึนอยJางเครJงครัด เพื่อความปลอดภัยของ กําลังพล กทส.ฯ  ผู�ประกอบการ
ในพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไปที่เข�ามาในพื้นท่ีของการทJาเรือสัตหีบ 
 

 ๕. เปFาหมาย/ตัวชี้วัด  
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- อัตราการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาของกําลังพล กทส.ฐท.สส. เป\นศูนย$  
   - อัตราการติดเช้ือ/แพรJเชื้อจากลูกเรือสินค�า พนักงานของบริษัทที่ประกอบการในพื้นที่ทJาเรือพาณิชย$

สัตหีบ - กองทัพเรือ กําลังพลของเรือ ทร. ที่จอดเทียบทJา หรือจากบุคคลทั่วไปท่ีเข�า - ออกในหนJวย เป\นศูนย$       
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     - อัตราความพึงพอใจของผู�ใช�บริการทJาเรือตามมาตรการท่ีทางทJาเรือสัตหีบ ได�กําหนดข้ึนภายใต�
สถานการณ$วิกฤตโควิด ไมJต่ํากวJาร�อยละ ๘๐  

                  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

        - เรือท่ีขอใช�บริการเทียบทJา  ได�รับบริการด�วยความรวดเร็ว ครบถ�วน ปลอดภัย  
        - ขีดความสามารถในการให�บริการทJาเรือได�รับการยอมรับในระดับนานาชาติ   
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 ๖. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู� 

 
                          Dialog 

                        Success Story Telling (SST) 

                         The World Café 

                          Flow Chart  

 ๗. กระบวนการให�บริการท�าเรือภายใต�สถานการณ2การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) 

               มาตรการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ของชJองทางเข�าออกประเทศ ทJาเรือ
พาณิชย$สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๔)  
                 ตามสถานการณ$การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID -19) ได�แพรJระบาดอยJางรวดเร็วไปยังหลายประเทศท่ัวโลก ทําให�มีผู�ติดเชื้อและเสียชีวิต
จํานวนมาก ขณะนี้มีการระบาดใน ๒๐๙ ประเทศ ๒ เขตบริหารพิเศษ ๒ เรือสําราญ มีผู�ป|วยยืนยันสะสมท่ัวโลก 
๑,๘๕๑,๗๓๔ ราย เสียชีวิต ๑๑๑,๑๗๙ ราย (ข�อมูลวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) อ�างอิงจากเว็ปไซต$ของกรมควบคุม
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โรค)   สถานการณ$การแพรJระบาดของประเทศไทยพบผู�ติดเชื้อสะสม ๑,๕๒๔ ราย รักษาอยูJ ๑,๓๘๘ ราย        
หายแล�ว ๑๒๗ ราย เสียชีวิต ๙ ราย (ข�อมูลวันท่ี ๕ มกราคม - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 
              เพื่อให�ทันตJอสถานการณ$ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให�การเฝoาระวัง ปoองกัน และควบคุมโรค  
เป\นไปอยJางมีประสิทธิภาพสามารถแก� ไขปmญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน โดยจากสถานการณ$ ในขณะน้ี 
การแพรJ ระบาดของประ เทศไทยอยูJ ในระยะ ท่ี  ๒ คือเ ร่ิม มีการติด เชื้ อจากคนสูJ คนภายในประ เทศ  
และได�ยกระดับการแจ�งเตือนการระบาดของโรคเป\นระดับ ๓ คือให�ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ท่ีพบ
การระบาดของโรคการนี้ดJานควบคุมโรคติดตJอระหวJางประเทศทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ จังหวัดชลบุรีได�กําหนด
มาตรการเฝoาระวัง ปoองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 
2019 หรือ COVID -19) ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑) ดJานควบคุมโรคฯ กําหนดมาตรการฯ และแนวทางปฏิบัติเสนอประธานชJองทางฯ เพื่อพิจารณา  
ใช�แผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุขของชJองทางฯหากพบมีผู�เดินทางสงสัยป|วยเข�าเกณฑ$สอบสวนโรค 
(Patient Under Investigation : PUI) 
  ๒) เม่ือประธานชJองทางฯ เห็นชอบตามมาตรการที่ดJานควบคุมโรคฯ กําหนด จะเริ่มใช�แผนตอบโต�
ภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุขของชJองทางฯ และแจ�งคณะทํางานพัฒนาชJองทางฯ เพื่อทราบและดําเนินการ       
ตามมาตรการ 
  ๓) คณะทํางานพัฒนาชJองทางฯ เริ่มใช�แผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุขของหนJวยงาน 
  ๔) ดJานควบคุมโรคฯ แจ�งตัวแทนเรือให�ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด 

 

 

 
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 

เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๔        ของ    ๓๙   หน�า 

 

   มาตรการเฝFาระวัง ปFองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19) ของด�าน
ควบคุมโรคฯ 

 ๑. ตัวแทนเรือ ประสานขอข�อมูลจากกัปตันเรือ เพ่ือตรวจสอบข�อมูล ดังน้ี 
     ๑.๑ มีเรือมาจากท�องที่นอกราชอาณาจักรที่เป\นเขตติดโรคติดตJออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภายใน ๑๔ วัน ได�แกJ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮJองกง, มาเก�า) เกาหลีใต� อิตาลี อิหรJาน (เปลี่ยนแปลง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ภายใน ๑๔ วัน หรือไมJ ? 
     ๑.๒ มีลูกเรือ เดินทางมาจากท�องที่นอกราชอาณาจักรท่ีเป\นเขตติดโรคติดตJออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน ๑๔ วัน ได�แกJ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮJองกง, มาเก�า) เกาหลีใต� อิตาลี อิหรJาน 
(เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) มาข้ึนเรือระหวJางทาง ภายใน ๑๔ วนั หรือไมJ ? 
     ๑.๓ มีเรือหรือลูกเรือ เดินทางมาจากท�องท่ีนอกราชอาณาจักรที่มีการระบาดตJอเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อ 
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ไวรัสโคโรนา 2019 ได�แกJ ฝรั่งเศส, สเปน, อเมริกา, สวิสเซอร$แลนด$, นอร$เวย$, ญ่ีปุ|น, เดนมาร$ก, เนเธอร$แลนด$, 
สวีเดน, อังกฤษ, เยอรมนี, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, มาเลเซีย, แคนนาดา, โปรตุเกส, บราซิล, เช็กเกีย, อิสราเอล, 
ออสเตรเลีย, เกาะไอร$แลนด$, ฟ�นแลนด$, ปากีสถาน, ตุรกี, กรีซ, ชิลี, ลักเซมเบิร$ก, โปแลนด$, เอกวาดอร$ ภายใน    
๑๔ วัน หรือไมJ ? 
     ให�ตัวแทนเรือสJงเอกสารให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ ลJวงหน�าอยJางน�อย ๒๔ ชั่วโมง 
(อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหJงพระราชบัญญัตโิรคติดตJอ พ.ศ.๒๕๕๘) และสJงสําเนาให�ทJาเรือท่ีเรือจะ
เข�าเทียบทJา, สํานักงานนาํรJองมาบตาพุด และหนJวยงานที่เก่ียวข�องร�องขอ 
     เอกสารเรือที่ต�องแจ�งมีทัง้หมด ๖ แบบฟอร2มและเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  ๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.๑) 
  ๒) Maritime Information of Health (ต.๒) 
  ๓) Maritime Declaration of Health (ต.๓) 
  ๔) The voyage memo (last ten ports) 
  ๕) The crew list with embarked date & place  
  ๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2109 Screening และผลวัดอุณหภูมิลูกเรือ   
ทุกคน อยJางน�อย ๗ วัน จนถึงวันที่จะเทียบทJาเรือ 
     เอกสารเพ่ิมเติม (ตามมติที่ประชุมคณะทํางานช�องทางฯ โดยผู�อํานวยการ การท�าเรือพาณิชย2สัตหีบ 
เปUนประธานเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  - เอกสารใบรับรองแพทย$ที่มีการตรวจรับรองหรือออกให�มีระยะเวลาไมJเกิน ๗๒ ชั่วโมง กJอนการ
เดินทาง (Medcertificate for Covid-19) และหลักฐานการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ท่ีคุ�มครองการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ไมJน�อยกวJา ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ เม่ือเข�ามาในราชอาณาจักรแล�ว ต�องปฏิบัติตาม
มาตรการการปoองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดในข�อ ๑๑ โดยอนุโลม ตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) 
กรณีเรือมาจากท�องท่ีนอกราชอาณาจักรที่เป\นเขตติดโรคติดตJออันตราย และท�องท่ีนอกราชอาณาจักรมีการระบาด
ตJอเนื่อง         
 

 
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๕        ของ    ๓๙   หน�า 

  ๒. เม่ือเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดต�อประจําด�านฯ ได�รบัเอกสารแล�ว จะประเมินความเสี่ยงจาก
เอกสาร ดังน้ี 
 ๒.๑ ถ�าเรือเดินทางมาจากเขตติดโรค แต�พ�นระยะฟVกตัวของโรคแล�ว(>๑๔ วัน) ให�เรือเทียบทJา
ปฏิบัติงานได�ตามปกติ เจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ จะตรวจคัดกรองอุณหภูมิ แตJไมJอนุญาตให�กัปตัน
และลูกเรือลงจากเรือ 
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 ๒.๒ ถ�าอยู�ในระยะฟVกตัวของโรค (≤๑๔ วัน) กรณีแจ�งเข�าทJากJอนวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ให�ประธาน
ชJองทางฯ เป\นผู�พิจารณาเป\นกรณีพิเศษ หากเรือแจ�งเข�าหลังวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ไมJอนุญาตให�เข�าเทียบทJาจนกวJาจะ
เลยระยะฟmกตัวของโรค (> ๑๔ วัน) 
  ๒.๒.๑ กรณีไม�มีผู�ปYวยสงสัยเข�าเกณฑ2 PUI ให�เรือเข�าเทียบท�าได� ห�ามผู�ใดข้ึนหรือลงจากเรือ
กJอนเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ จะตรวจคัดกรองเสร็จ และอนุญาตให�ผู�เก่ียวข�องข้ึนปฏิบัติงานได� 
ตามที่ดJานควบคุมโรคฯ กําหนด และไมJอนุญาตให�กัปตันและลูกเรือลงจากเรือ 
  ๒.๒.๒ ตัวแทนเรือและผู�เกี่ยวข�องที่จะข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ ต�องใสJชุด PPE ประกอบไปด�วยชุด 
PPE, Mask N95, แวJนครอบตา และถุงมือยาง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนเรือ เม่ือลงจากเรือให�ถอดชุด PPE ลงใน
ถังขยะท่ีใสJถุงแดงท่ีบริษัทหรือตัวแทนเรือจัดเตรียมให� และล�างมือด�วยสบูJหรือแอลกอฮอล$เจลทุกคร้ัง 
  ๒.๒.๓ มีผู�เดินทางสงสัยปYวยเข�าเกณฑ2สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)    
เจ�าพนักงานประจําดJานฯ จะรายงานประธานชJองทางฯ เพื่อพิจารณาเป�ด EOC (Emergency Operation Center) 
และให�วิทยุสื่อสารประสานกับกัปตันเรือให�ไปทิ้งสมอ ณ จุดคัดกรอง โดยให�ตัวแทนเรือจัดหาเรือ TUG ไปสJงท่ีจุด
คัดกรอง (จุดคัดกรอง : แลตติจูด 12 องศา 31 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100 องศา 56 ลิปดาตะวันออก หน�าเกาะจวง) 
  ๒.๓.๔ ขณะเรือเทียบท�าและมีผู�ปฏิบัติงานบนเรือแล�ว มีผู�ป|วยสงสัยเขาเกณฑ$ PUI เกิดข้ึน       
ให�ผู�ประกอบการทJาเรือและตัวแทนเรือ แจ�งเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ ทราบ เพื่อดําเนินการตรวจ
คัดกรองลูกเรือ 
  หากผลการตรวจคัดกรอง พบผู�ป|วยเข�าเกณฑ$ PUI เจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ 
จะแจ�งประธานชJองทางฯ เพื่อประสาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ขอรับการสนับสนุน
รถพยาบาลรับผู�ป|วยสJงตJอไปโรงพยาบาล ขอสนับสนุนทีม CDCU (Communicable Disease Control Unit)   
เพื่อสอบสวนโรคและทําลายเชื้อในเรือ ขอสนับสนุนทีมติดตามผู�สัมผัสโรค และขอรถเก็บขยะติดเชื้อจากองค$การ
บริหารสJวนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) เพื่อเก็บขยะติดเชื้อท่ีทJาเรือ 
  เม่ือพบผู�ป|วยเข�าเกณฑ$ PUI ลูกเรือและผู�ที่ปฏิบัติงานบนเรือถือเป\นผู�สัมผัสโรค เจ�าพนักงาน
ประจําดJานฯ จะสั่งกักกันผู�สัมผัสโรคทุกคนให�อยูJบนเรือ ณ จุดกักกัน (เม่ือรัฐมนตรีวJาการกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศให�ท�องที่หรือเมืองทJาใดนอกราชอาณาจักรเป\นเขตติดโรค โดยอาศัยตามความในมาตรา ๔๐ แหJง
พระราชบัญญัติโรคติดตJอ พ.ศ.๒๕๕๘) 
  กรณีเรือที่เดินทางมาจากท�องที่นอกราชอาณาจักรที่เปUนเขตติดโรค หรือพ้ืนที่ที่มีการระบาด
ต�อเน่ืองและยังอยู�ในระยะฝVกตัวของโรค(๑๔ วัน) เม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทย ต�องทําความสะอาดเรือ และฆJา
เชื้อในห�องที่จัดเตรียมไว�ให� ตัวแทนเรือต�องประสานกัปตันเรือให�สJงรูปถJายให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ลJวงหน�า   
จึงจะอนุญาตให�เรือเข�าเทียบทJาได� (ประกาศกรมเจ�าทJาที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับเรือที่เข�ามาในนJานน้ําไทย กรณีเป\นเรือจากท�องที่นอกราชอาณาจักร) 

 
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 

เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๖        ของ    ๓๙   หน�า 
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  เจ�าพนักงานควบคุมโรคประจําด�านฯ จะสั่งยกเลิกกักกันผู�สัมผัสโรคบนเรือเม่ือ 
     ๑) ผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ มีผลเป\นลบ 
     ๒) พ�นระยะฟmกตัวของโรค (๑๔ วัน) นับแตJวันท่ีพบผู�ป|วยรายสุดท�าย 
 
  กรณี Sign On และ Sign Off 
 (ตามมติท่ีประชุมคณะทํางานชJองทางฯ โดยมีผู�อํานวยการทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ เป\นประธาน วันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓) 
 ๓. กรณีผู�ควบคุมยานพาหนะหรือเจ�าหน�าที่ประจํายานพาหนะ (Sign On) ประสงค$จะข้ึนปฏิบัติงานบน
เรือ ตัวแทนเรือต�องพามาให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจคัดกรองกJอนข้ึนเรือ ตามมาตรการดังนี้ 
  ๓.๑ ต�องแสดงใบรับรองแพทย$ (Health Certificate) ตJอเจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ (ใบรับรอง
แพทย$ต�องมีอายุไมJเกิน ๗๒ ชั่วโมง นับแตJวันท่ีแพทย$ให�การรับรอง) โดยระบุวJา “ไมJพบการติดเชื้อ Covid-19 และ
ไมJป|วยในชJวง ๑๔ วัน กJอนการเดินทาง” 
  ๓.๒ ต�องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ(Health Insurance) ตJอเจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ท่ี
คุ�มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ไมJน�อยกวJา ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (อ�างอิงตามหนังสือควบคุมโรคท่ี 
สธ ๐๔๐๔.๙/ว ๖๘๗ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เร่ือง ขอความรJวมมือดําเนินการตามมาตรการสําหรับผู�โดยสารท่ี
เดินทางมาจากเขตโรคติดตJออันตราย) 
  ๓.๓ ผู�ท่ีมีวัตถุประสงค$ข้ึนปฏิบัติงานบนเรือชั่วคราว ต�องมีเอกสารตามข�อ ๓.๑ และ ๓.๒ ตัวแทน
เรือต�องพามาให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจคัดกรองกJอนข้ึนเรือ เม่ือเสร็จภารกิจและลงจากเรือ ตัวแทนเรือต�อง
พามาให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจคัดกรอง และดําเนินการดังนี้ 
        - ให�กรอกข�อมูลตามแบบฟอร$ม ต.๘ ติดตั้งและกรอกข�อมูลในแอพพลิเคชั่น AOT Airport 
และ แอพพลิเคชั่น Line บนโทรศัพท$มือถือให�ครบถ�วน พร�อมใช�งานและรายงานตัวผJานแอพพลิเคชั่นทุกวัน 
        - กรณีไมJสามารถติดต้ังแอพพลิเคชั่นได� ให�กรอกข�อมูลตามแบบฟอร$ม ต.๘ และโทรศัพท$ 
หรือสJง อีเมลล$ รายงานตัวให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ทราบทุกวัน จนกวJาจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
 ๔. กรณีผู�ควบคุมยานพาหนะหรือเจ�าหน�าที่ประจํายานพาหนะ ขอลงจากเรือเพ่ือเข�าประเทศไทย  
(Sign Off) ต�องมีเอกสารพนักงานควบคุมโรคฯ กําหนด หากมีสัญชาติไทย อ�างถึง พรก.การบริหารราชการใน
สถานการณ$ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข�อ ๓ การป�ดชJองทางเข�ามาในราชอาณาจักร ในการใช�ยานพาหนะไมJวJา
ทางอากาศ ทางน้ํา ทางบก เพื่อเดินทางเข�ามาในราชอาณาจักร ให�เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบป�ดชJองทางเข�าออกดJาน 
จุดผJานแดน หรือจุดผJอนปรนตามกฎหมายวJาด�วยโรคติดตJอ และกฎหมายวJาด�วยตรวจคนเข�าเมือง สําหรับผู�โดยสาร
หรือเข�ามาในราชอาณาจักร เว�นแตJ 
  ๖) เป\นผู�มีสัญชาติไทย ให�ติดตJอสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศท่ีพํานักเพื่อออกหนังสือ
รับรอง หรือมีใบรับรองแพทย$ โดยให�สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในตJางประเทศให�ข�อมูล อํานวยความสะดวกแกJผู�มี  
สัญชาติไทย ในการเดินทางกลับเข�ามาในราชอาณาจักร 
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 หมายเหตุ : การปฏิบัติงานที่ท�าเรือให�อยู�ในพ้ืนที่ ที่ควบคุมโรคระบาดหรือ Quarantine area หรือให�
เปUนไปตามคําส่ังของผู�อํานวยการ การท�าเรือพาณิชย2สัตหีบ - กองทัพเรือ 
      หากกรณีเรJงดJวนบุคคลบนเรือป|วยต�องการไปพบแพทย$ที่โรงพยาบาล ดําเนินการสJงเอกสารให�
เจ�าหน�าท่ีดJานควบคุมโรคฯ เพื่อตรวจสอบดังนี้ 
  - พาสปอร$ต 
  - ผลตรวจอุณหภูมิรJางกายกJอนเข�าราชอาณาจักรไทย 
  - ซักประวัติและบันทึกอาการเจ็บป|วยลงในเอกสาร ม.๔๒ และเอกสาร ต.๘ และประวัติเดินทาง 
๑๔ วัน กJอนเข�าราชอาณาจักรไทย 
      หลังเสร็จสิ้นการสJงผู�ป|วยไปพบแพทย$ 
  - ดJานควบคุมโรคฯ วัดอุณหภูมิรJางกายกJอนกลับข้ึนบนเรือ 
  - สJงเอกสารใบรับรองแพทย$และผลการรักษาให�ดJานควบคุมโรคฯ 
  - ให�ตัวแทนเรือเป\นผู�ประสานติดตามสุขภาพผู�ป|วย แจ�งอาการจนครบ ๑๔ วัน 
 *ถ�าเปUนกรณีเรือทางทหาร ให�ถือปฏิบัติเช�นเดียวกันเพ่ือเปUนการเฝFาระวัง ปFองกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 
   
 มาตรการสําหรับผู�ประกอบการท�าเรือและบริษัทที่ดําเนินการในท�าเรือพาณิชย2สัตหีบ 
                   ขอความรJวมมือให�ผู�ประกอบการทJาเรือทุกแหJง ดําเนินการเฝoาระวัง ปoองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ดังนี้ 
   ๑. กําหนดมาตรการของผู�ประกอบการทJาเรือและบริษัทท่ีดําเนินการในทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ    
ให�สอดคล�องกับมาตรการของดJานควบคุมโรคฯ เพื่อบังคับใช�ในหนJวยงาน 
  ๒. ให�ตรวจสอบเอกสารที่ตัวแทนเรือจัดสJงผู�ประกอบการทJาเรือและบริษัทดังนี้ 
      ๒.๑ มีเรือมาจากท�องที่นอกราชอาณาจักรท่ีเป\นเขตติดโรคติดตJออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน ๑๔ วัน ได�แกJ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮJองกง, มาเก�า) เกาหลีใต� อิตาลี อิหรJาน 
(เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ภายใน ๑๔ วัน หรือไมJ ? 
      ๒.๒ มีลูกเรือ เดินทางมาจากท�องที่นอกราชอาณาจักรท่ีเป\นเขตติดโรคติดตJออันตราย กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน ๑๔ วัน ได�แกJ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮJองกง, มาเก�า) เกาหลีใต� อิตาลี 
อิหรJาน (เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) มาข้ึนเรือระหวJางทาง ภายใน ๑๔ วัน หรือไมJ ? 
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      ๒.๓ มีเรือหรือลูกเรือ เดินทางมาจากท�องท่ีนอกราชอาณาจักรท่ีมีการระบาดตJอเนื่อง กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได�แกJ ฝรั่งเศส, สเปน, อเมริกา, สวิสเซอร$แลนด$, นอร$เวย$, ญี่ปุ|น(บางเมือง), เดนมาร$ก, 
เนเธอร$แลนด$, สวีเดน, อังกฤษ, เยอรมนี, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, มาเลเซีย, แคนนาดา, โปรตุเกส, บราซิล, เช็กเกีย, 
อิสราเอล, ออสเตรเลีย, เกาะไอร$แลนด$, ฟ�นแลนด$, ปากีสถาน, ตุรกี, กรีซ, ชิลี, ลักเซมเบิร$ก, โปแลนด$, เอกวาดอร$ 
ภายใน ๑๔ วัน หรือไมJ ? 
  ๓. จัดเตรียมอุปกรณ$ปoองกันสJวนบุคคล ชุด PPE สําหรับบุคคลที่จะข้ึนไปปฏิบัติงานบนเรือ 
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เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๘        ของ    ๓๙   หน�า 

   
  ๔. จัดให�มีเจ�าหน�าที่บริษัทหรือตัวแทนเรือที่ได�รับการอบรม ตรวจสอบบุคคลท่ีจะข้ึนไปปฏิบัติงาน
บนเรือ ให�จัดเตรียมชุด PPE ประกอบไปด�วยชุด PPE, Mask N95, แวJนครอบตา และถุงมือยาง โดยต�องสวมใสJ
ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานบนเรือ  
  ๕. เม่ือผู�ปฏิบัติงานลงจากเรือ ให�ถอดชุด PPE ลงในถังขยะที่ใสJถุงสีแดงใสJแยกเฉพาะที่บริษัทหรือ
ตัวแทนเรือจัดเตรียมให� และล�างมือด�วยแอลกอฮอล$เจลทุกคร้ัง 
  ๖. จัดให�มีเจ�าหน�าท่ีบริษัทหรือตัวแทนเรือ จดบันทึกข�อมูลผู�ปฏิบัติงานทุกคนที่ข้ึนหรือลงจากเรือ 
(ใช�แบบฟอร$มของดJานควบคุมโรคฯ) เพื่อติดตามอาการผู�สัมผัสโรคจนครบ ๑๔ วัน 
  ๗. ตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณ$อ่ืนๆ เชJน ถังขยะสีแดง ถุงสีแดง ให�เพียงพอ และกําหนดพื้นที่การ
สJงตJอผู�ป|วยตามแผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุขของทJาเรือ 
  ๘. กําชับให�มีการปฏิบัติตามมาตรการการปoองกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนดใน พรก.ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข�อที่ ๑๑ ดังน้ี 
      (๑.) ให�ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เก่ียวข�องกJอนการ
ทํากิจกรรม และให�กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
      (๒.) ให�เจ�าหน�าที่ ผู�ประกอบการ ผู�รJวมงาน ผู�รJวมกิจกรรม ลูกจ�าง ผู�ใช�บริการสวมหน�ากาก
อนามัยหรือหน�ากากผ�า 
      (๓.) ให�บุคคลตามข�อ(๒.) ล�างมือด�วยสบูJ แอลกอฮอล$เจล หรือนํ้ายาฆJาเชื้อโรค  
      (๔.) ให�บุคคลตามข�อ (๒.) เว�นระยะนั่งหรือยินหJางกันอยJางน�อย ๑ เมตร เพื่อปoองกันการติดตJอ
สัมผัส หรือแพรJเชื้อโรคทางฝอยละอองนํ้าลาย 
      (๕.) ให�ควบคุมจํานวนผู�เข�ารJวมกิจกรรมมิให�แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให�ส้ันลง
เทJาที่จําเป\น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวJางกัน 
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  นิยาม ผู�เดินทางสงสัยป|วยเข�าเกณฑ$สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) 
หมายถึง ผู�ป|วยมีอุณหภูมิรJางกายตั้งแตJ ๓๗.๓° C ข้ึนไป รJวมกับอาการทางเดินหายใจอยJางใดอยJางหนึ่ง (ไอ มีนํ้ามูก 
เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือลําบาก) และมีประวัติในชJวง ๑๔ วัน กJอนวันเร่ิมป|วย อยJางใดอยJางหนึ่ง ตJอไปนี้ 
  ๑) มีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจาก หรืออยูJอาศัยในพื้นท่ีที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๒) มีผู�ท่ีอาศัยรJวมบ�านเดินทางกลับมาจากพื้นท่ีที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
  ๓) เป\นผู�ท่ีประกอบอาชีพท่ีสัมผัสใกล�ชิดกับนักทJองเที่ยวตJางชาติ 
  ๔) มีประวัติใกล�ชิดหรือสัมผัสกับผู�ป|วยเข�าขJายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๕) เป\นบุคลากรทางการแพทย$หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู�ป|วยเข�าเกณฑ$สอบสวนโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๖) มีประวัติไปในสถานท่ีชุมชนและมีผู�ป|วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชJวงเวลาเดียวกันกับ
ผู�ป|วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดตJอจังหวัด 
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                ข้ันตอนการขออนุญาตข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ ((Sign On) ตามมาตรการเฝoาระวัง ปoองกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease : COVID -19)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีผู�ควบคุมยานพาหนะหรือเจ�าหน�าที่ประจํายานพาหนะ ขออนุญาตข้ึนปฏิบัติงาน  
บนเรือ (Sign On) 

กรณีตJางชาต ิ

ไมJมีใบอนุญาตทํางาน 
ไมJอนุญาตให� Sign On 

มีใบอนุญาตทํางาน 
อนุญาตให� Sign On 

สัญชาตไิทย 
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  ข้ันตอนการขออนุญาตลงจากเรือเพื่อเข�าประเทศไทย(Sign Off)  ตามมาตรการเฝoาระวัง ปoองกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease : COVID -19)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�องดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ตัวแทนเรือต�องพามาให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจประวัติการเดินทางจากพาสปอร$ตและตรวจวัด
อุณหภูมิรJางกายกJอนข้ึนเรือ 
 ๒. แสดงใบรับรองแพทย$ (Health Certificate) ซ่ึงได�รับการรับรองหรือออกให�มีระยะเวลาไมJเกิน ๗๒ ชั่วโมง 
กJอนการเดินทาง 
 ๓. แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ(Health Insurance)  ที่คุ�มครองการรักษา ในประเทศไทย 
 ไมJน�อยกวJา ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 

๔ ให�กรอกเอกสาร ต ๘

ข้ึนปฏิบัติงานบนเรือได�โดยให�ปฏิบัติตาม มาตรการปoองกันโรค ตามที่
ทางราชการกําหนดใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข�อ ๑๑ 

กรณีผู�ควบคุมยานพาหนะหรือเจ�าหน�าที่ประจํายานพาหนะ ที่จะ
ขออนุญาตลงจากเรือ (Sign Off) 

กรณีตJางชาต ิ สัญชาตไิทย ได�รับอนุญาตจากสถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทยที่พํานัก เพื่อออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรอง

แพทย$และปฏิบัติตามวรรคสอง
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คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๑๑        ของ    ๓๙   หน�า 

 
          ข้ันตอนการขออนุญาตข้ึนปฏิบัติงานบนเรือของผู�ที่มีวัตถุประสงค$ข้ึนปฏิบัติงานบนเรือชั่วคราว  
ตามมาตรการเฝoาระวัง ปoองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease : COVID -19) 
 
 

ไมJอนุญาตให� Sign Off 

ต�องดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ตัวแทนเรือต�องพามาให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจประวัติการเดินทางจากพาสปอร$ตและตรวจวัด
อุณหภูมิรJางกายกJอนข้ึนเรือ 
 ๒. แสดงใบรับรองแพทย$ (Health Certificate) ซ่ึงได�รับการรับรองหรือออกให�มีระยะเวลาไมJเกิน ๗๒ ชั่วโมง 
กJอนการเดินทาง 
 ๓. แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ(Health Insurance) ท่ีคุ�มครองการรักษา ในประเทศไทย 
 ไมJน�อยกวJา ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 

ให�กรอกเอกสาร ต

           การ เข� า ราชอาณาจักรไทยโดยให�ปฏิบัติตามมาตรการปoอง กันโรคตาม ท่ีทางราชการกําหนด                   
ใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ข�อ ๑๑ เพิ่มมาตรการใช�แอพพลิเคชั่น ติดตามทางโทรศัพท$เคลื่อนที่ และนํา
มาตรการคุมไว�สังเกต หรือมาตรการกักกันตัวอยJางน�อย ๑๔ วัน ตามกฎหมายวJาด�วยโรคติดตJอมาใช�แกJบุคคลบาง
ประเภทหรือบางคนได�ตามความจําเป\น 

กรณีมีบุคคลขออนุญาตข้ึนปฏิบัติงานบนเรือชั่วคราว หรือปฏิบัติงาน 
หน�าทJาเรือในการขนถJายสินค�า กรณีเรืออนุญาตให�เทียบทJาได� 
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คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๑๒        ของ    ๓๙   หน�า 

 

กJอนข้ึนเรือ 

 ตัวแทนเรือนําเอกสารท่ีดJานควบคุมโรคฯ กําหนด และตรวจเอกสาร รวมถึงประวัติการ
เดินทางในชJวง ๑๔ วัน กJอนมาทํางาน และตรวจวัดอุณหภูมิรJางกายกJอนการปฏิบัติงาน 

 ต�องใสJ PPE ตามท่ีกําหนดในมาตรการของชJองทางฯ โดยเครJงครัด 

 บันทึกประวัติการติดตJอไว�ที่ทJาเรือกJอนเข�าทํางานเสมอ 

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

 ติดตามสุขภาพโดยตัวแทนเรือหรือบริษัทขนสJงสินค�า จนครบ ๑๔ วัน หากพบอาการเข�าได�กับ
เกณฑ$ PUI ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีดJานฯ ทันที
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  ข้ันตอนการขออนุญาตลูกเรือออกไปพบแพทย$  ตามมาตรการเฝoาระวัง ปoองกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease : COVID -19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�เดินทางท่ีจะขออนุญาตออกไปพบแพทย$ 

ให�ตัวแทนเรือสJงเอกสารให�เจ�าหน�าท่ีดJานควบคุมโรคฯ ตรวจสอบ 

 พาสปอร$ต/สาํเนาหนังสือเดินทาง 

 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิรJางกายกJอนเข�าราชอาณาจักรไทย 

 ซักประวัติและบันทึกอาการเจ็บป|วยลงในเอกสาร ม.๔๒ และเอกสาร ต.๘ 

 ประวัติการเดินทาง ๑๔ วัน กJอนเดินทางมา 

เรือจอดที่จุดทิ้งสมอ 
แจ� งตัวแทนเรือเต รียมเ รือ TUG    
ไปรับคนป|วยมา โดยทีมแพทย$จาก
โรงพยาบาลท่ี EOC สสจ.ชลบุรี 
กําหนด ให�นํารถพยาบาลไปรับคน
ป|วยท่ีทJาเทียบเรือ

เรือที่จอดทJาเรือสัตหีบ 
ตัวแทนเรือประสานรถพยาบาล
ไปรับคนป|วย โดยทีมแพทย$จาก
โรงพยาบาลท่ี EOC สสจ.ชลบุรี 
กําหนด  

หากพบผู�สงสัยป|วยเข�าเกณฑ$
สอบสวนโรค (Patient Under 
Investigation : PUI) เข�าสูJ
กระบวนการสJงตJอผู�ป|วยตาม
แผนฉุกเฉินของชJองทางฯ 

หลังเสร็จสิ้นการสJงผู�ป|วยไปพบแพทย$ 

 ผลตรวจวัดอุณหภูมิรJางกายกJอนกลับข้ึนบนเรือ 

 สJงเอกสารใบรับรองแพทย$และผลการรักษาให�ดJานควบคุมโรคฯ 

 ให�ตัวแทนเรือเป\นผู�ประสานติดตามสุขภาพของผู�ป|วย แจ�งอาการจนครบ ๑๔ วัน 



เอกสารฉบับน้ี เป\นของการทJาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ห�ามนําไปใช�ภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมJได�รับอนุญาต หน�า 15 

 

 
 
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 

เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 

 
 มาตรการตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ของช�องทางเข�าออกประเทศ ท�าเรือ
พาณิชย2สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามประกาศสถานการณ2ฉุกเฉินในทุกเขตท�องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕)  

         เพื่อให� สอดคล�องกับสถานการณ$และ เป\นไปตามที่ได�มีประกาศสถานการณ$ฉุกเฉินในทุกเขต   
ท�องที่ ทั่วราชอาณาจักร ชJองทางเข�าออกประเทศ ทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงขอออกมาตรการเฝoาระวัง 
ปoองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังตJอไปนี้ 
   ข�อ ๑ ประกาศมาตรการเฝFาระวัง ปFองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
ชJองทางเข�าออกประเทศทJาเรือพาณิชย$สัตหีบฉบับนี้ เป\นมาตรการเพิ่มเติมจากฉบับท่ี ๓ เพื่อให�สอดคล�อง        
ตามประกาศสถานการณ$ฉุกเฉิน ในทุกเขตท�องท่ีทั่วราชอาณาจักร 
   ข�อ ๒ ห�ามเรือบรรทุกคนโดยสาร เรือที่มีผู�โดยสาร หรือเรือใดๆ เข�ามาในน�านนํ้าไทย เว�นแตJเรือ
บรรทุกสินค�าซ่ึงขนสJงสินค�าตามความจําเป\น แตJเม่ือเสร็จภารกิจแล�วให�กลับออกไปโดยเร็ว 
   ข�อ ๓ มาตรการก�อนเรือเดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทย 
  (๑) ตัวแทนเรือ ประสานขอข�อมูลจากกัปตันเรือ เพื่อตรวจสอบข�อมูล ดังน้ี 
       ๑) มีเรือมาจากเขตติดโรคติดตJออันตราย หรือพื้นที่ท่ีการระบาดตJอเน่ือง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (รายชื่อประเทศเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ภายใน ๑๔ วัน หรือไมJ 
       ๒) มีคนประจําเรือ เดินทางมาจาก เขตติดโรคติดตJออันตราย หรือพื้นที่ท่ีการระบาดตJอเนื่อง
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายชื่อประเทศเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) มาข้ึนเรือ
ระหวJางทาง ภายใน ๑๔ วัน หรือไมJ 
  (๒) หากไมJเข�าเกณฑ$ตาม (๑) ให�ตัวแทนเรือสJงเอกสารเรือ (ทุกเที่ยว) ให�เจ�าพนักงานควบคุม
โรคติดตJอประจําดJานฯ ลJวงหน�าอยJางน�อย ๒๔ ชม. (อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหJงพระราชบัญญัติ
โรคติดตJอ พ.ศ.๒๕๕๘) และสJงสําเนาให�กับผู�ประกอบการทJาเรือที่เรือจะเข�าเทียบทJา สํานักงานนํารJองมาบตาพุด 
และหนJวยงานที่เก่ียวข�องร�องขอ 
    เอกสารเรือท่ีต�องแจ�งมี ดังนี้ 
            ๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.๑) 
   ๒) Maritime Information of Health (ต.๒) 
   ๓) Maritime Declaration of Health (ต.๓) 
   ๔) The voyage memo (last ten ports) 
   ๕) The crew list with embarked date & place  
   ๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2109 Screening  
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                                ๗) ผลวัดอุณหภูมิลูกเรือทุกคน อยJางน�อย ๗ วัน จนถึงวันท่ีจะเทียบทJาเรือ 
  (๓) หากเข�าเกณฑ$ตาม (๑) ให�เรือทุกลําลอยลําจนเลยระยะฝmกตัวของโรคหรือ ๑๔ วัน ตามคําสั่ง
ของประธานชJองทางฯ หลังวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป\นต�นไป ให�ตัวแทนเรือสJงเอกสารให�เจ�าพนักงานควบคุม
โรคติดตJอประจําดJานฯ ลJวงหน�าอยJางน�อย ๒๔ ชม. (อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหJงพระราชบัญญัติ
โรคติดตJอ พ.ศ.๒๕๕๘) และสJงสําเนาให�กับทJาเรือท่ีเรือจะเข�าเทียบทJา สํานักงานนํารJองมาบตาพุด และหนJวยงานท่ี
เก่ียวข�องร�องขอ ดังนี้ 

  
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 

 

            ๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.๑) 
   ๒) Maritime Information of Health (ต.๒) 
   ๓) Maritime Declaration of Health (ต.๓) 
   ๔) The voyage memo (last ten ports) 
   ๕) The crew list with embarked date & place  
   ๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2109 Screening  
                                ๗) ผลวัดอุณหภูมิลูกเรือทุกคน อยJางน�อย ๗ วัน จนถึงวันท่ีจะเทียบทJาเรือ 
   ๘) เอกสารแสดงถึงกระบวนการทําลายเชื้อโรคในเรือ กJอนเรือเข�าเทียบทJา (ตามประกาศ 
กรมเจ�าทJาที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง กําหนดให�ผู�ประกอบการเรือ ผู�ประกอบการทJาเรือ และ
ผู�โดยสารปฏิบัติ กรณีท่ีมีประกาศสถานการณ$ฉุกเฉินในทุกเขตท�องที่ทั่วราชอาณาจักร) ได�แกJ 
       ๘.๑) ห�องที่จัดเตรียมไว�สําหรับให�เจ�าหน�าท่ีและผู�เก่ียวข�องข้ึนปฏิบัติงาน 
       ๘.๒) บันไดนํารJอง (Pilot Ladder) 
       ๘.๓) สะพานเดินเรือ (Bridge) 
       ๘.๔) อุปกรณ$สําหรับการเดินเรือที่นํารJองต�องใช� 
  (๔) วิธีการสJงเอกสารให�กับหนJวยงานที่เก่ียวข�อง ให�กัปตันและคนประจําเรือ ลงนามในเอกสารให�
ครบถ�วนสมบูรณ$แล�วสJงจดหมายอิเล็กทรอนิกส$ (Email) ให�กับตัวแทนเรือและผู�เก่ียวข�อง แล�วตัวแทนเรือหรือ
ผู�เก่ียวข�องพิมพ$เอกสารสี ลงนามรับรองสําเนาและสJงเอกสารให�เจ�าหน�าที่ในแตJละหนJวยงาน (โดยไมJขัดตJอกฎหมาย 
ระเบียบและข�อบังคับของแตJละหนJวยงาน) 
  (๕) การประเมินข�อมูลจากเอกสารเรือ เพื่อตรวจคัดกรองคนประจําเรือ 
   ๑) ประเมินเอกสารแล�วพบผู�ป|วยเข�าเกณฑ$ PUI ให�เรือทิ้งสมอ ณ จุดคัดกรอง 
   ๒) ประเมินเอกสารแล�วไมJพบผู�ป|วยสงสัย/ไมJมีความเสี่ยงให�นําเรือเข�าเทียบทJา 
  (๖) การข้ึนเรือเพื่อตรวจคัดกรองคนประจําเรือใช�หลักเกณฑ$ ดังนี้ 
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   เจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ จะข้ึนเรือเพื่อตรวจคัดกรองคนประจําเรือ  
ทุกคน 
   ข�อ ๔ มาตรการขณะเรือเทยีบท�า 
  (๑) ห�ามคนประจําเรือลงจากเรือ เว�นแตJกรณีต�องลงมาปฏิบัติงานที่จําเป\น บริเวณหน�าทJาเรือ
เทJานั้น และให�สวมอุปกรณ$ PPE เพื่อปoองกันโรคพร�อมทั้งรีบดําเนินการและกลับข้ึนเรือโดยเร็ว 
  (๒) เม่ือมีเจ�าหน�าที่และผู�เก่ียวข�องข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ กัปตันและคนประจําเรือทุกคน ต�องสวม
หน�ากากอนามัยปoองกันไว�ตลอดเวลา 
  (๓) การข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ 
   ๑) ผู�ข้ึนปฏิบัติงานบนเรือทุกคนต�องสวมใสJอุปกรณ$ปoองกันอันตรายสJวนบุคคล (PPE)    
ข้ันต่ํา ดังน้ี 
       ๑.๑) แวJนครอบตา (Goggle) หรือ กระบังหน�ากันละอองฝอย (Face Shield) 
       ๑.๒) หน�ากากชนิด N95 

   
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 

 
       ๑.๓) ถุงมือยาง (Glove) 
       ๑.๔) รองเท�าบู�ท รองเท�า Safety หรือร�องเท�าหุ�มส�น 
   ๒) ผู�ที่จะข้ึนปฏิบัติงานบริเวณทJาเรือ เชJน ตัวแทนเรือ (Ship agent), Checker,     
Time Keeper, Surveyor, Loading Master, Shipping, Cargo Owners, Foreman, Stevedore, พนักงาน-   
รับเชือก ฯลฯ ต�องใสJอุปกรณ$ปoองกันสJวนบุคคล (PPE) ข้ันต่ํา ดังน้ี 
       ๒.๑) หน�ากากชนิด N95 หรือหน�ากากอนามัย Surgical Mask 
       ๒.๒) ถุงมือยาง (Glove) 
       ๒.๓) รองเท�าบู�ท รองเท�า Safety หรือร�องเท�าหุ�มส�น 
  โดยหลีกเลี่ยงการเข�าไปปฏิบัติงานภายในเรือ (Cabin) ให�ปฏิบัติงานในพื้นที่ด�านนอกเรือ หรือ
บริเวณหน�าทJาเทียบเรือ แตJถ�ามีความจําเป\นต�องเข�าไปปฏิบัติงานในเรือให�ดําเนินการตามความจําเป\น เม่ือเสร็จสิ้น
ภารกิจแล�วให�รีบกลับออกมาโดยเร็ว 
  ผู�ท่ีปฏิบัติงานกับเรือทั้งข�อ ๑) และ ๒) น้ัน ให�แจ�งชื่อ เบอร$โทรติดตJอ แกJ เจ�าหน�าท่ีการทJาเรือฯ  
ที่จุดคัดกรอง เพื่อซักประวัติ, ตรวจสอบประวัติการเดินทาง, วัดอุณหภูมิรJางกายและทําบันทึกการติดตามเฝoาระวัง
สุขภาพ 
  หากมีหลักฐานปรากฏชัดวJา ท่ีปฎิบัติงานกับเรือทั้งข�อ ๑) และ ๒) น้ัน ไมJสวมใสJอุปกรณ$ปoองกัน
ตนเอง (PPE) ตามที่เจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ กําหนดหรือมีการปกป�ดประวัติการเดินทาง ประวัติ
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สุขภาพ บุคคลนั้นจะต�องได�รับโทษตามข�อกําหนดกฎหมายพระราชบัญญัติโรคติดตJอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และต�องถูกคุมไว�
สังเกต และห�ามปฏิบัติงานเป\นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแตJวันที่ปฏิบัติงานกับเรือ 
    (๔) ผู�เดินทางขอข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ (Sign On) 
       ๑) ชาวตJางชาติท่ีอาศัยอยูJในประเทศไทยน�อยกวJา ๑๔ วัน หรือชาวไทยท่ีมีประวัติเดินทาง
กลับจากตJางประเทศในระยะ ๑๔ วัน ไมJอนุญาตให�ข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ (Sign On) สินค�า เรือภายในประเทศ
เดินทางไปแทJนขุดเจาะ หรือมาปฏิบัติงานบริเวณทJาเรือ โดยเด็ดขาด 
       ๒) ผู�มีสัญชาติไทยที่ไมJมีประวัติเดินทางกลับจากตJางประเทศในระยะ ๑๔ วัน หรือ
ชาวตJางชาติที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานในประเทศไทยหรือเป\นผู�ที่พํานักอยูJในประเทศไทย มากกวJา ๑๔ วัน กรณีจะ
ขอข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ (Sign On) สินค�า หรือเรือภายในประเทศเพื่อไปปฏิบัติงานที่แทJนขุดเจาะกลางทะเลไทย 
ตัวแทนเรือต�องนําพามาพบเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ เพื่อซักประวัติ, ตรวจสอบประวัติการ
เดินทาง, วัดอุณหภูมิรJางกายและต�องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

   ต�องมีใบรับรองแพทย$ที่ระบุ “มีสุขภาพแข็งแรง ไมJป|วยด�วยโรค COVID-19 ตรวจแบบ
PCR” ที่มีการรับรองหรือออกให�จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน มีระยะเวลาไมJเกิน ๗๒ ชั่วโมงนับจากวันท่ี
แพทย$ให�การรับรองจนถึงวันท่ีมาขออนุญาตเดินทาง 

   สําเนาบัตรประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
(กรณีชาวตJางชาติผู�ที่พํานักอยูJในประเทศไทย มากกวJา ๑๔ วัน) เพื่อให�เจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ 
พิจารณาลงความเห็น ตรวจคัดกรอง และการพิจารณาอนุญาตให�ข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ 
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เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 

 
  (๕) ผู�เดินทางขอลงจากเรือ เพื่อเข�าประเทศไทย (Sign Off) 
       ๑) ชาวตJางชาติ (ท่ีไมJได�รับยกเว�นตามข�อกําหนดออกตามความในมาตร 9 แหJงพระราช     
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ$ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๑ ข�อ ๓) ไมJอนุญาตการขอลงจากเรือ เพื่อเข�า
ประเทศไทยทุกกรณี ยกเว�น มีเหตุเจ็บป|วยร�ายแรงให�ปฏิบัติตามข้ันตอนของการขออนุญาตลูกเรือไปพบแพทย$ 
อยJางเครJงครัด 
       ๒) กรณีผู�มีสัญชาติไทย หรือชาวตJางชาติ (ท่ีได�รับยกเว�นตามข�อกําหนดออกตามความ       
ในมาตรา ๙ แหJงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ$ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๑ ข�อ ๓) ผู�เดินทาง
กลับมาจากการปฏิบัติงานกับเรือสินค�าหรือกลับจากแทJนขุดเจาะกลางทะเลในนJานนํ้าราชอาณาจักรไทย           
ให�ซักประวัติ คัดกรองโดยการวัดไข�และยื่นเอกสารดังนี้ 
   ๒.๑ เอกสาร ต.๘ 
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   ๒.๒ ใบยินยอมกักตัวและเฝoาระวังสุขภาพ โดย Home Quarantine หรือกักตัวโดยพื้นท่ี
ที่รัฐกําหนดเป\นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแตJวันกลับเข�าประเทศไทย (ตามมาตรการที่ออกโดยคณะทํางานพัฒนา
ชJองทางฯ หรือตามประกาศคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตJอจังหวัดชลบุรี) 
  (๖) การขออนุญาต พาคนประจําเรือไปพบแพทย$ จะพิจาณาอนุญาตเฉพาะผู�ป|วยมีอาการรุนแรง 
ที่อาจมีอันตรายถึงแกJชีวิตหรือต�องได�รับการรักษาเรJงดJวน ให�นําพาผู�ป|วยสJงโรงพยาบาล โดยให�รถพยาบาลมารับ   
ที่ทJาเทียบเรือ ตัวแทนเรือต�องเป\นผู�ดําเนินการขออนุญาตตJอเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ          
และดําเนินการติดตามการรักษาของคนประจําเรือตลอดการรักษา ไมJให�มีการออกจากการรักษาไปยังจุดอ่ืนที่ไมJได�
รับอนุญาต โดยยื่นเอกสารดังนี้ 
       ย ื่นขอพาคนประจําเรือไปพบแพทย $ 
         - สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทางคนประจําเรือท่ีป|วย 
         - เอกสารตามฟอร$มลูกเรือขอไปพบแพทย$ 
       ย ื่นขอพาคนประจําเรือกลับเรือเม่ือพบแพทย2 
         - สําเนาใบรับรองแพทย$ในการตรวจรักษา 
         - รายชื่อผู�สัมผัสกับผู�ป|วยขณะรักษาและเบอร$โทรติดตJอ 
   ข�อ ๕ เพ่ิมมาตรการปFองกันควบคุมโรคที่ช�องทางเข�าออกฯ ดังน้ี 
  (๑) จัดวางแอลกอฮอล$เจล หรือเจลล�างมือประจําท่ีเข�าถึงได�ในบริเวณทJาเรือ 
  (๒) จัดวางถังขยะท่ีแดงเพื่อท้ิงอุปกรณ$ปoองกันตนเอง (PPE) ในบริเวณทJาเรือ 
  (๓) ตรวจสอบบุคคลที่จะข้ึนปฏิบัติงานกับเรือ ต�องใสJ PPE ตามที่ข�อแนะนําในมาตรการ        
โดยเครJงครัด หากพบผู�ใดฝ|าฝ�น ให�บันทึกภาพถJายเป\นหลักฐาน เพื่อแจ�งให�ดJานควบคุมโรคฯ หรือเจ�าหน�าที่การทJาฯ 
เพื่อทราบ และดําเนินการตามบทลงโทษของกฎหมายหรือข�อกําหนดประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องตJอไป 
  (๔) ควบคุม กํากับไมJให�คนประจําเรือลงจากเรือ เว�นแตJกรณีต�องลงมาปฏิบัติงานท่ีจําเป\นบริเวณ
หน�าทJาเรือเทJาน้ัน โดยสวมอุปกรณ$ PPE เสมอ และปฏิบัติงานเสร็จให�กลับข้ึนเรือโดยเร็ว 
 
 
 

   
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 

  
   ข�อ ๖ สื่อสารและมีการกํากับให�มีการปฏิบัติงานที่บนเรือสินค�า เรือภายในประเทศ หรือการ
ปฏิบัติงานที่บริเวณทJาเรือ ท่ีเก่ียวข�องกับชJองทางเข�าออกประเทศ ทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ เป\นไปตามมาตรการ
ปoองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ข�อ ๑๑ ดังนี้ 
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   (๑.) ให�ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานท่ีที่เก่ียวข�อง 
กJอนการทํากิจกรรม และให�กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
   (๒.) ให�เจ�าหน�าท่ี ผู�ประกอบการ ผู�รJวมงาน ผู�รJวมกิจกรรม ลูกจ�าง ผู�ใช�บริการสวม
หน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�า 
   (๓.) ให�บุคคลตามข�อ (๒.) ล�างมือด�วยสบูJ แอลกอฮอล$เจล หรือน้ํายาฆJาเชื้อโรค 
   (๔.) ให�บุคคลตามข�อ (๒.) เว�นระยะน่ังหรือยืนหJางกันอยJางน�อย ๑ เมตร เพื่อปoองกันการ
ติดตJอสัมผัส หรือแพรJเชื้อโรคทางฝอยละอองน้ําลาย 
   (๕.) ให�ควบคุมจํานวนผู�เข�ารJวมกิจกรรมมิให�แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให�   
สั้นลงเทJาท่ีจําเป\นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดตJอสัมผัสระหวJางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการตรวจคัดกรองผู�เดินทางเรือขอเข�าเทียบทJาเพ่ือปฏิบัติงานบริเวณทJาเรือหรือเพ่ือ Sign on /Sign Off 
สําหรับชJองทางเข�าออกประเทศทJาเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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อยูJในระยะฟmกตัวของโรค (๑๔ วัน)                                                                            มากกวJาระยะฟmกตัวของโรค (๑๔ วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม ผู�เดนิทางสงสัยปYวย เข�าเกณฑ2สอบสวนโรค (PUI) หมายถงึ 

     ผู�เดินทางที่มีประวัติไข� หรือ มีไข�ตั้งแตJ ๓๗.๓°Cขึ้นไป รJวมกับอาการระบบทางเดินหายใจ
อยJางใดอยJางหน่ึง (ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรือหายใจลําบาก) ร�วมกับการ
มีประวัติในช�วงเลา ๑๔ วัน ก�อนเริ่มปYวย อย�างใดอย�างหนึ่งต�อไปนี ้
๑. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต�างประเทศทุกเท่ียวบนิ ทุกช�องทางระหวJางประเทศ 

๒. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยูJอาศัยในพื้นท่ีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

๓. ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข�องกับนักทJองเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดตJอกับคนจํานวนมาก 

๔. ไปในสถานท่ีชุมนุมชน หรือ สถานที่ท่ีมีการรวมกลุJมคน เชJน ตลาดนัด ห�างสรรพสินค�า 

ตัวแทนเรือย่ืนเอกสาร ดังน้ี 
๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.1) 
๒) Maritime Information of Health (ต.2) 
๓) Maritime Declaration of Health (ต.3) 
๔) The voyage memo (last ten ports) 
๕) The crew list with embarked date & place 
๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2019 Screening 
๗) ผลวัดอุณหภูมิคนประจําเรือทุกคนอยJางน�อย ๗ วัน จนถึงวันท่ีจะเทียบ

ประเมินความเสี่ยงตาม
เอกสารลําดับท่ี ๑ - ๗

มีผู�ป|วย PUI ไมJมีผู�ป|วย PUI 

ดJานฯ ประสาน สจป./นํารJอง ให�เรือทิ้งสมอ ณ จุดกักกัน 

ดJานฯ /ฝ|ายแพทย$ การทJาฯ และเลซอง                  
สวมอุปกรณ$ PPE คัดกรองสJงตJอ รพ. 

SAT สคร.6 ชลบุรี 

SAT กรม  
ควบคุมโรค 

ผอ.การทJาเรือสัตหีบ พิจารณาเป�ด EOC 
รJวมกับหนJวยงาน 
สาธารณสุข 

EOC สสจ. ชลบุรี 

CDCU 

เตรียมความพร�อม 
รพ. เครือขJาย/สสอ. 
และกําลังคนสนับสนุน 

ด�านฯ ยกเลิกการกักกัน และให�เรือเทียบท�าเพ่ือทํางานตามปกติ 
เม่ือผล Lab ยืนยันไม�พบเช้ือ Novel Coronavirus 2019 

ทําลายเชื้อในเรือ/ 
ติดตามผู�สัมผัสโรค 

เรือทิ้งสมอ ณ จุดคัดกรอง 
จนครบ ๑๔ วัน 

เรือเทียบทJา 

ขออนุญาต Sign on /Sign off ขออนุญาตขนสJงสินค�า 

ดJานฯ 
คัดกรอง

ไมJมีผู�ป|วย PUI 

ดJานฯ 
คัดกรอง 

ไมJมีผู�ป|วย PUI 

อนุญาต Sign on / Sign off 
โ ด ย ใ ห� เ ปU น ไ ป ต า ม  พ ร บ . ค น เ ข� า เ มื อ ง  
พ.ศ.๒๕๒๒ ,พรบ.โรคติดต�อ พ.ศ.๒๕๕๘, พรก.ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘, ประกาศคณะกรรมการโรคติดต�อจังหวัด 
และมาตรการของช�องทางฯ ที่เก่ียวข�อง

มีผู�ป|วย PUI 

มีผู�ป|วย PUI 

ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง 
ขึ้นเรือทํางานตามปกติ 

โดยให�อยู�ในพ้ืนท่ีควบคุม 
โ ร ค ร ะ บ า ด  ห รื อ
Quarantine area หรือ 
เปUนไปตามคําสั่งของ ผอ.
การท�าเรือพาณิชย2สัตหีบ  
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               ไม�มีไข� (ไม�เกิน ๓๗.๓°C) /ไม�มีประวัติเสี่ยง    มีไข�เกิน ๓๗.๓°C หรือมีประวัติเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดคัดกรองและจุดกักกัน ละติจูดท่ี 12 องศา 31 ลิปดา ลองติจูดท่ี 100 องศา 56 ลิปดา ตะวันออก หน�าเกาะจวง 

ผู�เดินทางขอขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ (Sign On) 

สัญชาติไทย 
ท่ีไม�มีประวตัิการเดินทางไปต�างประเทศ

ภายในระยะเวลา ๑๔ วัน 
๑) ใบรับรองแพทย$อายุ ๗๒ ชั่วโมง (ระบุ     
ไมJป|วยด�วยโรค COVID-19) 
๒) สําเนาบัตรประชาชน 
๓) เอกสารอนุญาตให�ปฏิบัติงานกบัเรือ
ตJางชาต ิท่ีได�รับรองจากทางราชการ 

ดJานควบคุมโรค ดําเนินการ
ดังน้ี 
๑.คัดกรองด�วย Hand Held 
๒.ซักประวั ติ เสี่ ยงและการ
เดินทางในระยะ ๑๔ วัน กJอน
จะขอขึ้นปฏิบัติงานบนเรือใน

ชาวต�างชาต ิ
ท่ีได�รับยกเว�นตามพ.ร.ก.ฉกุเฉนิ

และอยู�ไทยมากกว�า ๑๔ วัน 
1.ใบรับรองแพทย$อายุ ๗๒ ชั่วโมง 
(ระบุไมJป|วยด�วยโรค COVID-19) 
2) ใบอนุญาตทํางาน (Work 
Permit) 
3) หนังสอืเดินทางแสดงวJาอยูJ
ประเทศไทยมากกวJา ๑๔ วัน 

4) หลักฐานแสดงถึงข�อยกเว�น

เรือสินค�าให�ผJานพิธีการ ตม. 
ในการ Stamp ออกจากประเทศ 

ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือได�โดยให�ปฏิบัติตาม
มาตรการปoองกันโรคตามท่ีทางราชการ
กําหนด ใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

(ฉบับท่ี ๑) ข�อ ๑๑ 

วัดอุณหภูมิรJางกายทุกวัน 

 
เรือภายในประเทศ 

ปฏิบัติงานบนแทJนขุดเจาะ 

มาตรการปoองกันโรคตามท่ีทาง
ราชการกําหนด ใน พรก.ฉุกเฉิน 

พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ข�อ ๑๑ 

วัดอุณหภูมิเฝoาระวังตนเองทุกวัน 

เข�าระบบสอบสวนโรคเพ่ือสJงตJอในการคุม
ไว�สังเกตหรือสJงตJอ รพ.ในเครือขJาย 

ชาวตJางชาติ 
ท่ีไมJได�รับยกเว�นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ไ มJ อ นุญ าต ใ ห� ขึ้ นปฏิ บั ติ ง านบน เ รื อ    
(Sign On) สินค�า หรือเรือภายในประเทศ
ท่ีไปแทJนขุดเจาะ โดยเด็ดขาด 
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     ไม�เข�าเกณฑ2 PUI 
 
 
 
 

ผู�เดินทางขอลงจากเรือ เพ่ือเข�าประเทศไทย (Sign Off) 

ผู�มีสัญชาติไทย หรือชาวต�างชาติท่ีได�รับยกเว�นตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

 ผู�ที่เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติงานกับเรือสินค�าหรือกลับจากแทJนขุดเจาะกลางทะเลในนJานน้ําราชอาณาจักรไทย
ให�ตัวแทนเรือสJงเอกสารขออนุญาตเทียบทJาเรือตJอเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดตJอประจําดJานฯ เม่ือได�รับอนุญาตเทียบทJา    
จึงจะสามารถให�ตัวแทนเรือเรือยื่นขออนุญาตให�ลูกเรือ ขอลงจากเรือ เพื่อเข�าประเทศไทย (Sign Off) 
ยื่นเอกสารดังนี้   
  ๑. แสดงใบรับรองแพทย$ (Health Certificate) ซ่ึงได�รับการรับรองหรือออกให�มีระยะเวลาไมJเกิน         
๗๒ ชั่วโมง กJอนการเดินทาง 
  ๒. แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ท่ีคุ�มครองการรักษาในประเทศไทย ไมJน�อยกวJา 
๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
  ๓. ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) หรือหลักฐานแสดงถึงข�อยกเว�นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีตJางชาติ 

ประวัติสุขภาพ ได�แกJ ผลวัดอุณหภูมิรJางกายในระยะ วั กJอนขออนุญาตเทียบทJา

ดJานควบคุมโรค ดําเนินการ
ดังน้ี 

๑.คัดกรองด�วย Hand Held 
ซักประวัติตามเอกสาร ต 8

ผJานพธิีการ ตม. 

เข�าเกณฑ2 PUI 

ชาวต�างชาติ 
  (ท่ี ไ มJ ไ ด� รั บ ย ก เ ว� น ต า ม
ข�อกําหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แหJงพระราช
กําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ$ ฉุก เ ฉิน  พ .ศ .
๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๑ ข�อ ๓) 

ไม�อนุญาตการขอลงจากเรือ 
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คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 

วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 
 

การปฏิบัติงานในสถานการณ2วิกฤต COVID - 19 ของ การท�าเรือสัตหบี ฐานทัพเรือสัตหีบ 
   
  การทJาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป\นหนJวยงานที่มีหน�าท่ีในการให�บริการเรือเข�า - ออกจากทJา 
ทั้งเรือไทยและเรือตJางประเทศ ในปmจจุบันมีเรือพร�อมกับลูกเรือ และผู�โดยสารท่ีมากับเรือ ตลอดจนผู�มีหน�าท่ี
เก่ียวข�องมาใช�บริการทJาเรือของ กทส.ฐท.สส. เป\นประจํา ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพรJเชื้อไวรัสโคโรนJา 
๒๐๑๙ ข้ึนได� ตามสถานการณ$การแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนJา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
(Coronavirus Disease หรือ COVID - 19) ได�แพรJระบาดอยJางรวดเร็วไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทําให�ติดเช้ือและ
เสียชีวิตจํานวนมาก และมีรายงานพบผู�ต�องสงสัยติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากข้ึนอยJางตJอเน่ือง ซ่ึงในปmจจุบัน 
สถานการณ$ของประเทศไทยอยูJในข้ันวิกฤต มีผู�ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มข้ึนทุกวัน และมีแนวโน�มวJาจะมีการแพรJ
ระบาดและมีผู�ติดเชื้ออยJางตJอเน่ือง 
  ดังนั้น เพื่อให�ทันตJอสถานการณ$ที่เปลี่ยนไป และเพื่อให�เฝoาระวัง ปoองกัน และควบคุมโรคเป\นไป
อยJางมีประสิทธิภาพ สามารถแก�ไขปmญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน กทส.ฐท.สส. จึงได�ปฏิบัติตามมาตรการของดJาน
ควบคุมโรคติดตJอระหวJางประเทศทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได�มีคําสั่งยุทธการ  ผอ.กทส.ฐท.สส.  
เรื่อง “การปoองกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” นํามาใช�ในการปฏิบัติงานในชJวงวิกฤตการระบาดของโรค
ไวรัส COVID - 19 โดยอ�างถึงมาตรการหรือคําสั่งของ 

  ด�านออกใบคําสั่งให�กักตัวเปUนระยะ ๑๔ วัน 
ในสถานท่ีตามมาตรการที่ออกโดยคณะทํางาน
พัฒนาชJ องทางฯ หรื อตามประกาศ คําสั่ ง
คณะกรรมการโรคติดตJอจังหวัดชลบุรี

ส�งต�อรพ.ในเครือข�าย ตามแผน
ฉุกเฉินของช�องทางฯ 
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                     ๑) พ.ร.บ.โรคติดตJอ พ.ศ.๒๕๕๘ 
                     ๒) คําสั่งปฏิบัติการ “กลุJมเสี่ยง ๖๓๒” ผบ.ทร. ที่ ๒/๒๕๖๓ 
                     ๓) ประกาศกรมเจ�าทJา ท่ี ๔๓ /๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเรือที่เข�ามาในนJานน้ําไทย กรณี
เป\นเรือจากท�องที่นอกราชอาณาจักร ท่ีเป\นเขตติดโรคติดตJออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ 
                     ๔) คําสั่งปฏิบัติการ “ศูนย$ตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน COVID -19 ทร.” 
                     ๕) คูJมือการฝ�กซ�อมแผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขชJองทางเข�าออกประเทศทJาเรือสัตหีบ 
   มีสาระสําคัญดังนี้ 

        ภารกิจ 
  กทส.ฐท.สส จะบริหารจัดการเขตพื้นที่ทJาเรือในความรับผิดชอบ ในการดําเนินการปoองกันและควบคุม
การแพรJระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ$ใหมJ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อควบคุมมิให�เชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ$ใหมJ ๒๐๑๙ แพรJระบาดในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ 
       เจตนารมณ2ของผู�บังคับบัญชา 
  เจตนารมณ$ ของ ผอ.กทส.ฐท.สส. จะไมJให�มีการแพรJเชื้อจากลูกเรือสินค�า/พนักงานของบริษัทที่ประกอบการ         
อยูJในพื้นท่ีทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ – กองทัพเรือ รวมทั้งกําลังพลของเรือ ทร. ท่ีจอดเทียบทJา โดยกําลังพลของ 
กทส.ฐท.สส. ต�องปลอดภัยจากการแพรJระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ$ใหมJ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
 
 

   
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 

 
        การปฏิบัติ  แนวความคิดในการปฏิบัติ/ภารกิจของหนJวยงาน 
     กทส.ฐท.สส. จะจัดตั้งศูนย$การเฝoาระวังเรือที่จอดเทียบทJาเรือของกองทัพเรือ และเรือสินค�า 
ที่เข�ามาใช�บริการทJาเทียบเรือในการขนถJายสินค�า รวมทั้งผู�ประกอบการในพื้นที่ทJาเรือจุกเสม็ด การทJาเรือสัตหีบ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ บก.ทจม.กทส.ฯ โดยมี ผอ.กทส.ฐท.สส. เป\น ผอ.ศูนย$บัญชาการเหตุการณ$ฯ ข้ึนการบังคับบัญชา     
ทางยุทธการกับ ศปรภ.ฐท.สส. โดยมีการแบJงเป\น ๖ สJวนหลัก ประกอบด�วยสJวนบัญชาการ สJวนแผนและขJาวกรอง 
สJวนปฏิบัติการสJวนสนับสนุน สJวนการเงินและธุรการ และสJวนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และมี
ข้ันตอนการปฏิบัติ ๓ ข้ันตอนดังนี้  

ก.) ข้ันที่ ๑ ข้ันเตรียมการ 
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  จัดให� มีการประชุมคณะทํางานฯ ตามคําสั่ งจังหวัดชลบุ รี เร่ืองแตJงตั้ งคณะทํางานพัฒนา 
ชJองทางเข�าออกประเทศทางเรือจังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนการดําเนินงานและกําหนดมาตรการเตรียมความพร�อม
รับมือกับสถานการณ$ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนภายในชJองทางเข�าออกประเทศ 

ข.) ข้ันท่ี ๒ ข้ันการปฏิบัติ 
  ๑.) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามสถานการณ$ และตรวจสอบการดําเนินงานเฝoาระวังปoองกันและ
ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพภายในชJองทางเข�าออกประเทศให�เป\นไปด�วยความเรียบร�อย 
  ๒.) ดําเนินการสั่งการ พร�อมทั้งให�ข�อเสนอแนะและสนับสนุนหนJวยงานท่ีเก่ียวข�องภายในชJอง
ทางเข�าออกประเทศ ให�ทุกหนJวยงานดําเนินงานตามแผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉินฯ เป\นไปด�วยความเรียบร�อย 
  ๓.) กําหนดมาตรการของชJองทางเข�าออกประเทศ เพื่อปoองกันการเกิดการแพรJระบาด 
ของโรคหรือภัยสุขภาพที่อาจเกิดข้ึน ณ ชJองทางเข�าออกประเทศ ตJอไป 
   ค.) ข้ันท่ี ๓ ข้ันการฟ��นฟู 
   ข้ันการฟ��นฟู กําหนดมาตรการตJางๆ ให�เป\นแนวทางการปฏิบัติใหมJ (New Normal) 
    ๑) รับมอบพื้นท่ีคืนจากผู�บัญชาเหตุการณ$ เม่ือเหตุการณ$ยุติลง กรณีเป\นการกJอการร�ายสากล 
    ๒) ดําเนินการให�การสนับสนุน และชJวยเหลือในการกู�ซJอม หลังจากเหตุการณ$กJอความไมJสงบ และ
เกิดการสูญเสีย หรือเสียหายจากเหตุการณ$ จะใช�กําลังหนJวยสนับสนุนดําเนินการชJวยเหลือ ซJอม ร้ือ ถอน และ
บูรณะฟ��นฟู ความเสียหาย โดยสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึนกับบุคคลเป\นอันดับแรก ดําเนินการตJอผู�บาดเจ็บและ
ผู�เสียชีวิต และปฏิบัติการสJงกลับทางสายการแพทย$ 
 การปฏิบัติ เม่ือมีคําสั่งให�ปฏิบัติตามแผนน้ีให�หน�วยต�างๆ ในศูนย2เฝFาระวัง ปฏิบัติตามขั้นตอน ๓ ขั้น
ดังน้ี 
              ข้ันที่ ๑ ขั้นเตรียมการ เม่ือเกิดสถานการณ$แพรJระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนJา๒๐๑๙ สายพันธุ$
ใหมJ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ี ฐท.สส. สั่งการ 
  ๑) จัดต้ัง กองอํานวยการศูนย$บัญชาการเหตุการณ$ฯ กทส.ฐท.สส. เฉพาะกิจตามแผนนี้ 
  ๒) จัดชุดเตรียมพร�อม ณ ท่ีตั้งหนJวย 
  ๓) ดําเนินการด�านการขJาวทั้งปวง 
  ๔) เพิ่มมาตรการคัดกรองเฝoาระวัง และตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน ในพื้นท่ีการทJาเรือสัตหีบ 
  ๕) ดําเนินการประชาสัมพันธ$ และจิตวิทยาตJอทหาร และประชาชน ตามความเหมาะสม 

    
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 
เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 

วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 
  
  ๖)  ตรวจสอบสถานการณ$ท่ีจะเกิดข้ึนวJาเป\นสถานการณ$อยJางไร เพื่อนําไปสูJการพิจารณา
แนวทางปฏิบัติ   
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  ๗) ประสานกับหนJวยตJาง ๆ ในพื้นที่ให�ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดตJอ พ.ศ.๒๕๕๘ อ�างถึง ๑,๒ 
และ ๓ 
              ขั้น ๒ ขั้นการปฏิบัติ เม่ือสถานการณ$ดังกลJาวเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบ ให�หนJวยตJาง ๆ ปฏิบัติตามแผน 
ดังน้ี 
  ๑)  จัดชุดตรวจสอบพื้นท่ี เหตุการณ$รJวมกับ เจ�าหน�าที่ประจําดJานควบคุมโรคชJองทาง 
เข�าออกประเทศทJาเรือสัตหีบ 
  ๒) ให�เรือที่จอดในเขตทJาเทียบเรือ การทJาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพิ่มมาตรการควบคุม
กา รแ พรJ ร ะ บา ดกา ร คั ดกรอ งขอ ง กํ า ลั งพ ลแตJ ล ะ ลํ า  พร� อมจั ด ทํ า ข� อ มู ล ก า ร คั ดก รอ งประจํ า วั น  
หากตรวจพบมีกําลังพลติดเชื้อให�ดําเนินการนําเรือออกจากทJาเทียบเรือ ไปจอดทอดสมอ ณ ตําบลเขตทิ้งสมอกักกัน
โรคติดตJอตามที่กําหนดไว� ในกรณีท่ีเป\นเรือสินค�าให�ดําเนินการตามมาตรการเฝoาระวัง ปoองกันและควบคุมโรคติดตJอ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ชJองทางเข�าออกประเทศทJาเรือพาณิชย$สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
              ขั้นที่ ๓ ขั้นการฟyzนฟู 
   เป\นข้ันการจัดกิจกรรมทําความสะอาดพื้นท่ี การทJาเรือสัตหีบ โดยจะเชิญชวนกําลังพลข�าราชการ  
กา รทJ า เ รื อสั ต หีบ  และพนั กงานบ ริษัทที่ ป ระกอบ กิจกา รและ ใช� บ ริกา ร ในพื้ น ท่ี กา รทJ า เ รื อสั ต หีบ  
รJวมกิจกรรมทําความสะอาด 
 
   การจัดกําลังเฉพาะกิจ 
 จัดกําลังในการเตรียมความพร�อม และการปoองกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  กทส.ฐท.สส. โดยมี ผอ.
กท ส . ฐ ท . ส ส .  เ ป\ น ผ อ . ศู น ย$ บั ญช า ก า ร เ หตุ ก า ร ณ$ ฯ  ก ทส . ฐ ท . ส ส . แ ล ะ  ร อ ง  ผ อ . ก ท ส . ฐ ท . ส ส . 
(สายงานยุทธการ) เป\น รอง ผอ.ศูนย$บัญชาการเหตุการณ$ฯ กทส.ฐท.สส.เพื่ออํานวยการประสานงาน และสั่งการ    
การปฏิบัติของ กทส.ฐท.สส. ในการเฝoาระวัง สอบสวน ปoองกัน ควบคุม การแพรJระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 
19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดรวมท้ังให�การสนับสนุน ทร. ตามท่ีสั่งการ จนกวJาสถานการณ$จะ
คลี่คลายโดยข้ึนการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ ฐท.สส. 
 การจัดหน�วยเฉพาะกิจ  ศูนย$บัญชาการเหตุการณ$ การปoองกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   ๑) นขต.กทส.ฐท.สส.  
   ๒) สJวนวางแผนและขJาวกรอง 
   ๓) สJวนปฏิบัติการ  
   ๔) สJวนสนับสนุน 
   ๕) สJวนงบประมาณและการธรุการ 
   ๖) สJวนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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วันที่บังคับใช�
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แก�ไขครั้งที่            ฉบับที่ 
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  บทบาทหน�าที่ของหน�วยงาน  
 ๑. การทJาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน�าท่ีดังน้ี 
 ๑.๑ ปฏิบัติภารกิจตามแผนตอบโต�ภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุขของชJองทางเข�าออกประเทศทJาเรือ   
สัตหีบจังหวัดชลบุรี อยJางเครJงครัด 
 ๑.๒ จัดตั้งศูนย$บัญชาการตอบโต�ภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุข ทJาเรือสัตหีบ เม่ือ รมต.สาธารณสุข      
มีประกาศให�พื้นที่ ใดเป\นพื้นที่ ได�รับผลกระทบตามประกาศขององค$การอนามัยโลกเพื่อบริหารจัดการ 
กับเหตุการณ$ท่ีเกิดข้ึนเป\นศูนย$บัญชาการรJวมภาครัฐเอกชนที่เก่ียวข�อง 
 ๑.๓ นําข�อมูลทางระบาดวิทยาท่ีผJานการคัดกรอง มาตรการการดําเนินงานของดJานควบคุมโรคฯ 
แจ�งการทJาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อสร�างความเข�าใจ และปoองกันการสับสน ตื่นตระหนก 
 ๑.๔ แจ�งหนJวยงานเครือขJายและทJาเรือตJางๆ ในเขตรับผิดชอบ 
 ๑.๕ ทJาเรือจุกเสม็ด ทJาเรือแหลมเทียน และทJาเรือทุJงโปรง การทJาเรือสัตหีบเฝoาระวังตรวจตราห�าม  
มิให�ผู�ใดฝ|าฝ�นข้ึนหรือลงจากเรือ กJอนได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานสาธารณสุขประจาํดJานฯ 
 ๑.๖ หมวดรักษาความปลอดภัยทJาเรือสัตหีบจัดการจราจรพิจารณาเส�นทางการเดินรถประสาน
ผู�ประกอบการทJาเรือ เพื่ออํานวยความสะดวก สําหรับการสJงตJอผู�ป|วย และต�อนรับผู�บริหาร 
 ๑.๗ อํานวยความสะดวกด�านสถานที่และจัดให�มีการประชาสัมพันธ$แกJผู�เก่ียวข�องและประชาชน 
ในพื้นท่ี 
 ๑.๘ ทJาเรือจุกเสม็ด ทJาเรือแหลมเทียน และทJาเรือทุJงโปรง การทJาเรือสัตหีบ จัดทําแผนการปoองกันใน
สJวนของตน เพื่อให� เป\นแผนปฏิบัติ เ ม่ือเ กิดเหตุ ฉุกเฉิน ควบคุมจุด เข� าออกบริ เวณทJา เ รือที่ รับผิดชอบ 
ด�านความปลอดภัย (ISPS code) 
 ๑.๙ เข�ารJวมปฏิบัติการศูนย$บัญชาการตอบโต�ภาวะฉุกเฉินด�านสาธารณสุข การทJาเรือสัตหีบ 
 ๑.๑๐ อํานวยความสะดวกเจ�าหน�าที่ที่เก่ียวข�องในการเข�า - ออกทJาเรือ 
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 ๑.๑๑ กําหนดจุดจอดรถ เส�นทางการเดินรถ ภายในทJา จัดรถนําทางกรณีสJงตJอผู�ป|วย และอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู�บริหาร 
         ๒. การปฏิบัติของหนJวยและเรือของ ทร. มีดังนี้ 
                ๒.๑ จัดตั้งจุดคัดกรองยJอย ข้ึนภายในหนJวย โดยให�นายทหารเวรประจําวันรับผิดชอบ 
                ๒.๒ งดการปลJอยทหารกองประจําการกลับไปเยี่ยมภูมิลําเนา และงดการลากิจสJวนตัวจนกวJาจะมีการ
ปรับลดระดับจากรัฐบาล ยกเว�นมีความจําเป\นเรJงดJวน กําหนดมาตรการการคัดกรองและปoองกันในการที่มีญาติ   
มาเยี่ยม 
                ๒.๓ งดการเดินทางไปตJางประเทศของกําลังพลทุกกรณี 
                ๒.๔ งดการจัด งานเลี้ยงสังสรรค$ งานบุญ และกิจกรรมอ่ืนที่เป\นการรวมตัวกันของคนหมูJมาก 
                ๒.๕ งดการเยี่ยมชมเรือ 
                ๒.๖ ตรวจวัดอุณหภูมิรJางการของกําลังพลทุกวัน และบุคคลภายนอกเข�า – ออก รวมทั้งการบันทึกคJาของ
ผลการตรวจวัด 
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                ๒.๗ จัดเตรียมแอลกอฮอล$เจลล�างมือ วางไว�ตามจุดตJางๆ รวมท้ังประชาสัมพันธ$ให�กําลังพลล�างมือ
บJอยๆ ด�วยนํ้าและสบูJนาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล$ ๗๐เปอร$เซ็นต$ ลูบมือจนแห�ง 
                ๒.๘ หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล�ชิดกับผู�อ่ืน และผู�ป|วยเร้ือรัง  
                ๒.๙ หากมีไข�และอาการทางเดินหายใจ ให�สวมใสJหน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�า 
                ๒.๑๐ กําลังพลท่ีไปรับ-ปลJอยเรือ ให�สวมใสJหน�ากากอนามัยทุกคร้ัง 
                ๒.๑๑ ผู�ประกอบการร�านค�าตJางๆ ของ กทส.ฐท.สส. สวมหน�ากากอนามัยและทําความสะอาดร�าน   
ของตนเองด�วยน้ํายาฆJาเชื้อหลังจากเลิกกิจการของทุกวัน 
                ๒.๑๒ ได�ออกขJาวแจ�งเรือตJางๆ ท่ีจอดบริเวณทJาเรือให�ปฏิบัติตามมาตรการปoองกันการควบคุมโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแจ�งให�กําลังพลของเรือทราบ ดังนี้ 
                         ๒.๑๒.๑ จัดจุดคัดกรองยJอยภายในเรือ 
                         ๒.๑๒.๒ ให�มีการตรวจวัดอุณหภูมิของกําลังพล บุคคลเข�า - ออก ภายในเรือ และจัดทําตาราง
บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิ ของกําลังพลประจําเรือแตJละวัน 

         ๓. หนJวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข�อง ได�แกJ ดJานควบคุมโรคติดตJอระหวJางประเทศ ตรวจคนเข�าเมืองจังหวัด
ชลบุรี ดJานศุลกากรมาบตาพุด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สํานักงานปoองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
ทีมCDCU จังหวัดชลบุร/ี CDCU อําเภอสัตหีบ สํานักงานนํารJองเขตทJาเรือมาบตาพุด สํานักงานเจ�าทJาภูมิภาค สาขา
พัทยา ชลบุรี และตัวแทนเรือ ให�การสนับสนุนเม่ือได�รับการประสานงาน 
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         การปFองกัน/แก�ปVญหา และบริหารงานของหน�วยงาน 
  ๑. กทส.ฐท.สส. ได�ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ศปก.ทร. และ ฐท.สส. 
เพื่อเป\นการปoองกันและลดการแพรJเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๒. ดําเนินตามแผนปoองกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามอนุมัติของ ผอ.กทส.ฐท.สส.ท่ี 
๖/๒๕๖๓ 
  ๓. ด�านกําลังพลให�มีการสวมอุปกรณ$ปoองกันสJวนบุคคล หน�ากากอนามัยหรือ Face mask , Face 
shield  มีแอลกอฮอล$เจลวางตามจุดตJางๆ 
  ๔. กทส.ฐท.สส. พร�อมรับความปกติใหมJ (New Normal) เพื่อลดการแพรJระบาดจาก COVID - 
19 เสริมสร�างความม่ันใจให�กับผู�มารับบริการ เจ�าหน�าท่ีผู�ประกอบอยูJในพื้นที่ทJาเรือสัตหีบ - กองทัพเรือ รวมทั้ง
กําลังพลของหนJวย 
  ๕. กําหนดมาตรการในการยกระดับความปลอดภัยสมบูรณ$แบบ 
      ๕.๑ มาตรการการรักษาระยะหJางทางสังคม Social Distancing และคัดกรองกําลังพลใน
หนJวยและผู�ท่ีมาติดตJอราชการอยJางเข�มแข็ง 
            ๕.๑.๑ ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิรJางกายและบันทึกผล สJงข�อมูลแตJละวันให�     
ฐท.สส. ตามแบบฟอร$มรายงานสถานการณ$โควิด  
   ๕.๑.๒ ทุกคนที่เข�ามาในหนJวยงานจะต�องล�างมือและสวมหน�ากากอนามัย 
   ๕.๑.๓ บุคลากร เจ�าหน�าที่ดJานกักกันโรค แพทย$ที่มาตรวจลูกเรือ จะต�องสวมอุปกรณ$
ปoองกันทางการแพทย$ 
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          ๕.๒ มาตรการคัดแยกผู�ท่ีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตามหลักเกณฑ$ที่กําหนดไว�  ข�าราชการ 
ทหารกองประจําการ ที่เดินทางกลับมาจากภูมิลําเนา มีประวัติเดินทางเข�าไปในพื้นท่ีเสี่ยง จะต�องกักตัวท่ีบ�านหรือท่ี
หนJวยงาน ๑๔ วัน เพื่อสังเกตอาการ 
      ๕.๓ มาตรการรักษาความสะอาดพื้นที่ ทําความสะอาดด�วยน้ํายาฆJาเชื้อ กJอนเข�าท่ีทํางาน
จะต�องเดินผJานกระบะที่ใสJนํ้ายาฆJาเชื้อ ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เชJน มือจับประตู เก�าอ้ีน่ัง และบริการ
แอลกอฮอล$เจลล�างมืออยJางท่ัวถึง 
      ๕.๔ ปoองกัน และลดการแพรJเชื้อ ตามนโยบายแบJงชุดทํางานที่บ�าน (Work from home)    
 

แนวทางการปฏิบัติงานของ กทส.ฐท.สส.  
รองรับความปกติใหม� (New Normal) เพื่อลดการแพร�ระบาดจาก  COVID - 19 
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 ๑. การปฏิบัติส�วนบุคคล 
  ให� ข�าราชการ ทหาร ลูกจ�าง และพนักงานราชการ  สร�างการรับรู�และการปรับพฤติกรรมรองรับ
ความปกติใหมJ (New Normal) เน�นการดําเนินการตJอกิจวัตรประจําวัน รวมถึงผู�ที่เข�ามาติดตJอราชการใน
หนJวย ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
  - คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิรJางกายทุกครั้ง 
  - สวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา ให�ถอดเฉพาะชJวงเวลารับประทาน อาหาร/เครื่องดื่ม 
  - ให�ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว�นระยะหJาง ๒ เมตร 
  - ล�างมือด�วยสบูJหรือเจลแอลกอฮอล$อยJางสมํ่าเสมอ 
  - ทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เชJนโต�ะทํางาน ของใช�สJวนตัวตJาง ๆ ด�วยเจลแอลกอฮอล$อยJาง
สมํ่าเสมอ อยJางน�อยสัปดาห$ละ ๑ ครั้ง 

  - ไมJพูดจาเสียงดัง เพื่อลดการกระจายของฝอยนํ้าลาย (Droplet) 
          - ผู�ประกอบการร�านค�า สโมสร ต�องแตJงกายให�ถูกสุขลักษณะตามท่ี กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
 ๒. การปฏิบัติงานประจําวัน 
  การปฏิบัติงานประจําวัน ขอให�เป\นไปตามแผนงานภารกิจหลัก และตามภารกิจที่ได�รับมอบหมาย 
โดยให�สอดคล�องกับการดําเนินชีวิตในรูปแบบใหมJรองรับความปกติใหมJ (New Normal) โดยสิ่งสําคัญอยJางยิ่งก็คือ 
การเว�นระยะหJางทางสังคม หรือ Social Distancing ลดการสัมผัสกันระหวJางบุคคล การรักษาความปลอดภัย   
จากการติดเชื้อ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการดังน้ี 

 - วัดอุณหภูมิรJางกายกJอนเข�าทํางาน 
 - บันทึกข�อมูล ผู�เข�า – ออก สถานท่ีทํางาน  

  - ลดการสัมผัสวัสดุอุปกรณ$ แฟoมงานตJาง ๆ  และจัดให�มีการฆJาเชื้ออุปกรณ$สํานักงานตJาง ๆ อยJาง
สมํ่าเสมอ อยJางน�อยสัปดาห$ละ ๑ ครั้ง 
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 ๓. การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน 
  กําหนดพื้นท่ี เข�า - ออก ให�มีจุดเข�าออกเพียงจุดเดียว และกําหนดมาตรการในพื้นที่ปฏิบัติงาน  
ในสถานท่ีทํางาน ที่ประชุม พื้นที่บริเวณร�านค�า ร�านอาหาร พื้นท่ีรับประทานอาหาร ดังน้ี 

 - กําหนดเส�นทางการเดิน เข�า - ออก พื้นที่ปฏิบัติงาน 
 - กําหนดจุดคัดกรอง  
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     - กําหนดพื้นท่ีรอสําหรับผู�มาติดตJอราชการ 
 - กําหนดจุดล�างมือ ด�วยเจลแอลกอฮอล$ กJอนเข�า - ออก พื้นท่ี 
 - ทําความสะอาดในจุดสัมผัสรJวมตJาง ๆ  เชJน ลูกบิด ท่ีจับประตู อยJางสมํ่าเสมอ 
 - กําหนดเวลาในการระบายอากาศ 
 - ติดตั้งสัญญาลักษณ$เก่ียวกับมาตรการและวิธีปoองกันโรคในพื้นที่ 
 - ติดตั้งกล�อง CCTV เพิ่มเติมให�ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 ๔. การจัดกิจกรรมต�าง ๆ  
  การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติตJาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของหนJวย เชJน การฝ�ก การประชุม  
การจัดงานพิธีตJาง ๆ ตลอดจนการจัดกําลังพล และยุทโธปกรณ$ให�การสนับสนุนการปฏิบัติงานขนถJาย ให�กําหนด
มาตรการ Social Distancing โดยเครJงครัด  

  - การจัดการประชุม ให�เว�นระยะกันอยJางน�อย ๑ เมตรและงดเสิร$ฟอาหารของวJางระหวJางการ
ประชุม 

  - การแถวตรวจบัญชีพล ให�มีการแถวโดยเว�นระยะหJางระหวJางบุคคล อยJางน�อย ๑ เมตร 
 - การจัดกิจกรรม / งานพิธีตJาง ๆ  ให�กําหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม  เชJน การคัดกรอง

ผู�เข�ารJวมพิธี การลดจํานวนผู�รJวมงาน และรักษาระยะหJางกัน งดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงในการแพรJเชื้อ เชJน       
การแขJงขันกีฬาท่ีต�องใกล�ชิดกัน การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค$ 

  การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. รองรับความปกติใหมJ (New Normal)         
มีวัตถุประสงค$หลักเพื่อให�กําลังพลของหนJวย รJวมมือกันเพื่อลดการแพรJระบาดของ COVID - 19  และเพื่อเป\นการ
สร�างความรับผิดชอบตJอสังคมในภาพรวม ให� ข�าราชการ ทหาร ลูกจ�าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติจนเกิดความ
เคยชิน New Normal ก็จะไมJใชJสิ่งใหมJ แตJจะเกิดความคุ�นเคยโดยไมJรู�ตัว ซ่ึงจะสJงผลให�กําลังพลทุกนาย และ
ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อันจะกJอให�เกิดการปฏิบัติงานอยJางมีประสิทธิภาพตJอไป 
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        มาตรการตรวจคัดกรองเฝFาระวังปFองกันโรค COVID - 19  

 ททป.กทส.ฯ กําหนดพ้ืนที่ควบคุมในการปฏิบัติดังน้ี 
 ๑.พื้นที่สีเขียวกําหนดให�เป\นพื้นที่ตรวจสอบและคัดกรองได�แกJบริเวณจุดที่ ๑ ตั้งประตูทางเข�าทJาเรือ  
ทุJงโปรงไปจนถึงอาคาร บก.ททป.ฯ และจุดที่ ๒ บริเวณอาคารปฏิบัติงานขนถJาย 
 ๒. พื้นท่ีสีแดงกําหนดให�เป\นพื้นท่ีควบคุมได�แกJบริเวณทJาเรือทั้งหมดตั้งแตJคอสะพานเป\นต�นไปจรด
ปลายทJาเทียบเรือ 
 จุดตรวจคัดกรองที่ ๑ ตั้งแต�ประตูเข�าท�าเรือทุ�งโปรง จนถึงอาคาร บก.ททป.ฯ 
 ๑. เจ�าหน�าท่ีรักษาการณ$จุดประตูทางเข�าทJาเรือทุJงโปรง (ประตู ๑) ขอความรJวมมือผู�ที่เข�ามาติดตJอ
ราชการ ให�ข�อมูลและตรวจคัดกรองในเบ้ืองต�น สอบถามที่มาที่ไปเคยเดินทางจากประเทศท่ีมีการแพรJระบาดหรือไมJ 
เคยเข�าไปในพื้นท่ีระบาดเสี่ยงติดโรคไวรัส หรือไมJ หลังจากนั้นแนะนําให�มายังจุดคัดกรองหน�า บก.ททป.ฯ เน�นย้ํา
ห�ามบุคคลตJางชาติหรือชาวตJางประเทศเข�ามาในพื้นท่ีโดยเด็ดขาด 
 ๒. ผู�ท่ีมาติดตJอราชการ เข�ามาตรวจวัดอุณหภูมิรJางกาย ซ่ึงจะมี ข�าราชการ ทหาร เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน 
๕ นาย คือ นายทหารเวรประจําวัน (ผู�ควบคุม)  ผู�ชJวยนายทหารเวรประจําวัน  เวรพลขับฯ และ พลทหาร ๒ นาย  
โดยผู�ปฏิบัติงานทุกนาย ต�องใสJอุปกรณ$ปoองกันสJวนบุคคล หน�ากากอนามัยหรือ Face mask , Face  shield ถุงมือ 
และจัดเตรียมอุปกรณ$ตJางๆ ให�พร�อม มีแอลกอฮอล$เจล  เคร่ืองวัดอุณหภูมิรJางกาย ใบบันทึกผลการตรวจ เป\นต�น 
ในการปฏิบัติงานเจ�าหน�าที่จะต�องทําความเข�าใจ ชี้แจงเหตุผล ในการตรวจคัดกรองและให�คําแนะนําในการปoองกัน
โรคไวรัสฯ ให�กับบุคคลท่ีเข�ามาติดตJอราชการในพื้นที่ของ ทJาเรือทุJงโปรง รับทราบด�วย ซ่ึงในการตรวจคัดกรองผู�ท่ี
อยูJในเกณฑ$ปกติอุณหภูมิรJายกายไมJเกิน ๓๗.๓ องศา ให�ผJานเข�าพื้นที่ได� สําหรับผู�ท่ีมีอุณหภูมิรJายกายเกิน ๓๗.๓ 
องศา ให�รอตรวจซํ้า ถ�าอุณหภูมิรJายกายยังสูงเกินเกณฑ$เชJนเดิม จะขอความรJวมมือไมJให�เข�าพื้นท่ีด�านใน          
เพื่อปoองกันไว�กJอน หรือประสาน พร. ในการดําเนินการทางการแพทย$ 
 ๓. บุคคลท่ีผJานการตรวจคัดกรองแล�วให�ให�ลงช่ือ เบอร$โทรศัพท$ที่ติดตJอได� และติดตJอแลกบัตรกับ
เจ�าหน�าที่ของทJาเรือทุJงโปรง เพื่อเข�าในพื้นที่ด�านใน และให�เจ�าหน�าที่รักษาการณ$จุดตรวจหน�า บก.ททป.กทส.ฯ 
ตรวจสอบกJอน จึงจะอนุญาตให�เข�าไปบริเวณหน�าทJาเทียบเรือได� 

      - ในสJวนของข�าราชการ ทหารกองประจําการ ทหาร รปภ. ของ ททป.กทส.ฐท.สส. กJอนท่ีจะเข�ามา
ปฏิบัติงานในอาคารสํานักงาน ก็ดําเนินการตรวจคัดกรองตรวจวัดไข�ทุกวัน และสJงผลการตรวจให� กทส.ฐท.สส. 
รับทราบทุกวัน 

 จุดตรวจคัดกรองที่ ๒ อาคารปฏิบัติงานขนถ�าย  เรือท่ีเข�ามาเทียบทJา เม่ือลูกเรือจะลงจากเรือจะต�อง
ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. เรือที่ต�นทางมาจากประเทศท่ีมีการติดเชื้อหรือแพรJระบาด ให�ขอรับการสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีจาก   
กองควบคุมโรคติดตJอชJองทางเข�าออกประเทศ ทJาเรือสัตหีบ ในสJวนของทJาเรือทุJงโปรง จะให�การสนับสนุนตามท่ี
เจ�าหน�าท่ีฯ ร�องขอ จนกวJาจะแล�วเสร็จสิ้นภารกิจ การตรวจคัดกรองลูกเรือท่ีมาจากประเทศที่มีการแพรJระบาด   
จะมีเจ�าหน�าท่ีจากกองควบคุมโรคติดตJอชJองทางเข�าออกประเทศ ทJาเรือสัตหีบ จํานวน ๔ นาย ประกอบด�วย  
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  ๑.๑ นางนิติพร  รัตนปกรณ$      หน.ดJานควบคุมโรคฯ                                       
  ๑.๒ นางพิชชาภา  ตุละพิภาค   ดJานควบคุมโรคฯ                                          
  ๑.๓ ร.ท.วีระ  ทศพล              ประจาํแผนกแพทย$                                                    
  ๑.๔ น.ส.ปmทม$ฐภัคศิญา  วงศ$ฟู  นักนิติวิทยาศาสตร$ ทพส.-ทร.  
   ๒. เรือที่มาจากประเทศท่ีไมJได�มีการติดเชื้อหรือแพรJระบาด เจ�าหน�าที่ของทJาเรือทุJงโปรง สามารถ   
คัดกรองได�เอง โดยขอคําแนะนําจากเจ�าหน�าท่ีจากกองควบคุมโรคติดตJอชJองทางเข�าออกประเทศทJาเรือสัตหีบ 

 

พื้นที่ในการปฏิบัติการท�าเรือทุ�งโปรง 
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 ทลท.กทส.ฯ กําหนดพ้ืนที่ควบคุมในการปฏิบัติดังน้ี 
 ๑.พื้นที่สีเขียวกําหนดให�เป\นพื้นที่ตรวจสอบและคัดกรองได�แกJบริเวณจุดที่ ๑ ตั้งประตูทางเข�าทJาเรือ  
แหลมเทียนไปจนถึงอาคาร บก.ทลท.ฯ และจุดท่ี ๒ ตรงบริเวณหน�าทJาเทียบเรือที่เรือรบจอด 
 ๒. พื้นที่สีแดงกําหนดให�เป\นพื้นท่ีควบคุมได�แกJบริเวณทJาเรือท้ังหมดตั้งแตJทJาเทียบเรือรูปตัวแอล เป\น
ต�นไปจรดปลายทJาสรรพวุธ 
 จุดตรวจคัดกรองที่ ๑ ตั้งแต�ประตูเข�าท�าเรือแหลมเทียน จนถึงอาคาร บก.ทลท.ฯ 
 ๑. เจ�าหน�าที่รักษาการณ$จุดประตูทางเข�าทJาเรือแหลมเทียน ขอความรJวมมือผู�ที่เข�ามาติดตJอราชการ  
ให�ข�อมูลและตรวจคัดกรองในเบื้องต�น สอบถามท่ีมาที่ไปเคยเดินทางจากประเทศที่มีการแพรJระบาดหรือไมJ เคยเข�า
ไปในพื้นท่ีระบาดเสี่ยงติดโรคไวรัสโควิดฯ หรือไมJ หลังจากนั้นแนะนําให�มายังจุดคัดกรองหน�า บก.ทลท.ฯ เน�นย้ํา
ห�ามบุคคลตJางชาติหรือชาวตJางประเทศเข�ามาในพื้นท่ีโดยเด็ดขาด 
 ๒. ผู�ท่ีมาติดตJอราชการ เข�ามาตรวจวัดอุณหภูมิรJางกาย ซ่ึงจะมี ข�าราชการ ทหาร เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน 
๓ นาย คือ นายทหารเวรประจําวัน (ผู�ควบคุม)  ผู�ชJวยนายทหารเวรประจําวัน และ พลทหาร ๑ นาย โดย
ผู�ปฏิบัติงานทุกนาย ต�องใสJอุปกรณ$ปoองกันสJวนบุคคล หน�ากากอนามัยหรือ Face mask , Face  shield ถุงมือ 
และจัดเตรียมอุปกรณ$ตJางๆ ให�พร�อม มีแอลกอฮอล$เจล  เคร่ืองวัดอุณหภูมิรJางกาย ใบบันทึกผลการตรวจ เป\นต�น 
ในการปฏิบัติงานเจ�าหน�าที่จะต�องทําความเข�าใจ ชี้แจงเหตุผล ในการตรวจคัดกรองและให�คําแนะนําในการปoองกัน
โรคไวรัสฯ ให�กับบุคคลท่ีเข�ามาติดตJอราชการในพื้นท่ีของ ทJาเรือแหลมเทียน รับทราบด�วย ซ่ึงในการตรวจคัดกรอง 
ผู�ที่อยูJในเกณฑ$ปกติอุณหภูมิรJายกายไมJเกิน ๓๗.๓ องศา ให�ผJานเข�าพื้นท่ีได� สําหรับผู�ที่มีอุณหภูมิรJายกายเกิน ๓๗.๓ 
องศา ให�รอตรวจซํ้า ถ�าอุณหภูมิรJายกายยังสูงเกินเกณฑ$เชJนเดิม จะขอความรJวมมือไมJให�เข�าพื้นท่ีด�านใน          
เพื่อปoองกันไว�กJอน หรือดําเนินการทางสายแพทย$สJงไปตรวจที่โรงพยาบาล 
 ๓. บุคคลท่ีผJานการตรวจคัดกรองแล�วให�ลงชื่อ เบอร$โทรศัพท$ที่ติดตJอได� แลกบัตรกับเจ�าหน�าท่ีของ
ทJาเรือแหลมเทียน เพื่อเข�าในพื้นที่ด�านในทJาเทียบเรือได�  

      - ในสJวนของข�าราชการ ทหารกองประจําการ  ของ ทลท.กทส.ฐท.สส. กJอนที่จะเข�ามาปฏิบัติงาน
ในอาคารสํานักงาน ก็ดําเนินการตรวจคัดกรองตรวจวัดไข�ทุกวัน และสJงผลการตรวจให� กทส.ฐท.สส. รับทราบทุกวัน 
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 จุดตรวจคัดกรองที่ ๒ บริเวณหน�าท�าเทียบเรือที่เรือรบจอด  
      เพื่อปoองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ที่มีสถานการณ$แพรJระบาดของโรค    
ในปmจจุบัน แนวโน�มจะมีการแพรJระบาดเพิ่มมากข้ึน เพื่อให�เป\นไปตามมาตรการในการเฝoาระวังปoองกัน และควบคุม 
การแพรJระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในหนJวยงาน จึงขอให�เรือตJางๆ ท่ีจอดบริเวณทJาเรือ
แหลมเทียน ให�มีมาตรการดังน้ี 
  ๑. จัดจุดคัดกรองยJอยๆ ในเรือ 
  ๒. ให�มีการตรวจวัดอุณหภูมิรJางกายของกําลังพล บุคคลเข�า - ออกภายในเรือ และจัดทําตาราง
บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิรJางกายของกําลังพลประจําเรือแตJละวัน 
  ๓. จัดหาแอลกอฮอล$เจล ๗๐ เปอร$เซ็นต$ วางไว�ตามจุดตJางๆ ภายในเรือ 
  

     
คูJมือการปฏิบัติงานการให�บริการทJาเรือ 

เร่ือง การให�บริการทJาเรือภายใต�สถานการณ$การแพรJระบาดของโรคไวรัส Covid - 19 

เอกสารเลขท่ี แก�ไขคร้ังท่ี            ฉบับท่ี 
วันที่บังคับใช� หน�าท่ี     ๙        ของ    ๓๙   หน�า 

 
  ๔. ให�กําลังพลภายในเรือใสJหน�ากากอนามัย เพื่อปoองกันการติดเชื้อ หรือแพรJเชื้อ 
  ๕. เตรียมมาตรการดําเนินการ กรณีตรวจพบผู�มีไข�ข้ึนสูง หรือมีโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ ให�สวม
หน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�า และประสาน พร. ในการดําเนินการทางการแพทย$ 
  ๖. ในกรณีที่เรือกลับจากราชการ มชด. ทรภ.๒ และ ทรภ.๓ ให�กองเรือแตJละประเภทประสาน 
พร. ดําเนินการตามมาตรการปoองกัน ในการเฝoาระวังและควบคุมการแพรJระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 
19) ตามที่ ทร. กําหนดโดยเครJงครัด 
      การรายงานการตรวจคัดกรองกําลังพลประจําเรือ 
        ตามมาตรการเรJงดJวน ในการปoองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของ ฐท.สส. เพื่อปoองกัน
และควบคุมการแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในเขตพื้นที่ของทJาเรือ ในความรับผิดชอบ 
เรือตJางๆ ท่ีจอด และกลับจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตJางๆ ดังนี้ 
    ๑. ร.ล.ทองหลาง กลับมาจากปฏิบัติราชการ ทรภ.๓ เข�าเทียบในวันพุธที่ ๑๙๑๘๓๐ เม.ย.๖๓ บริเวณทJา
เทียบเรือ ๑๒ เทียบกราบขวา ร.ล.ริ้น กําลังพลประจําเรือ ๒๙ นาย และ ร.ล.ริ้น เทียบทJาเรือ ๑๒ พุกหมายเลข  
๒๖ - ๒๗ กําลังพล ประจําเรือ จํานวน ๒๕ นาย จากการตรวจคัดกรอง อุณหภูมิรJางกายไมJเกินคJาตามเกที่กําหนด  
    ๒. การตรวจคัดกรองกําลังพลในครั้งนี้ มีเจ�าหน�าที่จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ$ ฐท.สส. กับ ทลท.กทส.ฯ
และหนJวยเรือ รJวมตรวจคัดกรอง กําลังพลประจําเรือให�คามรJวมมือเป\นอยJางดี 
    สําหรับในสJวนของผลการตรวจคัดกรองกําลังพลประจําเรือ ร.ล.ทองหลาง และ ร.ล.ริ้น ขอให�ประสาน
กับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ$ ฐท.สส. โทร. ๐๓๘-๔๓๗๑๗๒, ๓๗๐๓๒ ได�โดยตรง   
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พื้นที่ในการปฏิบัติการท�าเรือแหลมเทียน 
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 ทจม.กทส.ฯ กําหนดพ้ืนที่ควบคุมในการปฏิบัติดังน้ี 
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พ้ืนที่ในการปฏิบัติการท�าเรือจุกเสม็ด 
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๘. Key Success Factor (ปVจจัยที่ทําให�ประสบความสําเร็จ)  
      

           
  ๙. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได�จากการจัดการความรู� 

                     คูJมือ 

                     แผJนพับ 

                     โปสเตอร$ 

                    โปรแกรมหรือระบบตJาง ๆ 

                    มีการเผยแพรJความรู�ทางชJองทางตJาง ๆ  นาํการจัดการความรู�ของหนJวยข้ึนหน�า Website 
ของหนJวยงานเพื่อเป\นการเผยแพรJให�หนJวยตJางๆ ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน      

 
 ๑๐. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM 
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  ๑๑. After Action Review (AAR)  
   ๑. ทJานคิดวJาทJานบรรลุในเร่ืองใดบ�าง 

    
 
   ๒. ทJานคิดวJาเร่ืองใดท่ีไมJบรรลุ 
     
   ๓. ทJานต�องการให�ปรับข้ันตอนใดบ�างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
     
     
   ๔. ทJานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาได�อยJางไร 
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๑๒. ภาพประกอบการทํากิจกรรม 
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