ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบกำรโรงแรม
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
1.1 เชื้อไวรัสโคโรนำ คืออะไร
ไวรัส โคโรนา เป็ น กลุ่ มของเชื้อไวรั สที่ สามารถก่อให้ เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัส ที่อยู่ในกลุ่ มนี้
มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทาให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิด
อาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS)
ซึ่งเคยมีการระบาดในอดีตที่ผ่านมา
1.2 ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 คืออะไร
ไวรัส โคโรนาสายพั น ธุ์ใหม่ 2019 คือ ไวรัส ในกลุ่ ม โคโรนาที่ เพิ่ งมีการค้น พบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อ นี้
ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019
2. กำรติดต่อและอำกำร
2.1 คนสำมำรถติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ได้หรือไม่
คนสามารถติดเชื้อได้ จากข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 พบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อ
ไวรั ส นี้ จ านวน 1,354 ราย เสี ย ชีวิต 41 ราย นอกจากนี้ไวรัส สามารถแพร่กระจายจากคนสู่ คนได้ผ่ านทางการ
ไอ จาม สั ม ผั ส น้ ามู ก น้ าลาย ดังนั้ น จึ งต้อ งระมั ดระวังไม่ให้ ผู้ ป่ วยที่มี อาการทางเดิ นหายใจสงสั ยจากเชื้อ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.2 อำกำรป่วยที่เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอย่ำงไร
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดิน
หายใจ เช่น ไอจาม มีน้ามูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน หรือเมืองที่
มีการประกาศเป็นพื้นที่ระบาด ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย
3. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกำรโรงแรม
3.1 กำรป้องกันโรคปอดอักเสบจำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 กับแขกที่มำพัก
1) เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ควรสอบถามประวัติการเดินทางและสังเกตอาการทางสุขภาพของแขกที่มาเข้า
พัก หากในช่ วง 14 วันที่ ผ่ านมามี ประวัติ เดินทางไปในพื้นที่ เสี่ ยง ได้ แก่ เมืองอู่ ฮั่น (Wuhan) จือเจียง
(Zhijiang) เอ้ อ โจว (Ezhou) ชื่ อ ปี้ (Chibi) หวงกั ง (Huanggang) ลี ฉ วน (Lichuan) จิ่ น โจว (Jingzhou)
เฉี ย นเจี ย ง (Qianjiang) เซี ย นเถา (Xiantao) หวงสื อ (Huangshi) เสี ย นหนิ ง (Xianning) เสี้ ย วก่ า น
(Xiaogan) เอินซือ(Enshi) เมืองกว่างโจว (Guangzhou) ประเทศจีน หรือเมืองอื่นๆ ที่อาจมีการประกาศ
เป็ น พื้ น ที่ ร ะบาดเพิ่ ม เติ ม หลั งจากนี้ และมี อ าการไข้ ไอ จาม มี น้ ามู ก หรือเหนื่ อยหอบ ให้ แจ้งมายั ง

กระทรวงสาธารณสุขทันที ทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ส่งไป
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตามความเหมาะสมต่อไป
2) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น
ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่แขก
รวมถึงพนักงานของโรงแรม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้
3) เพิ่มความตระหนักให้กับ พนักงานทาความสะอาดถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสาคัญ
ในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทาความ
สะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น รีโมท สวิตช์ไฟ แก้วน้าดื่ม โทรศัพท์ หัวเตียง และมือจับประตู เป็นต้น
เพื่อกาจัดเชื้อ ทั้งนี้น้ายาขัดล้างห้องสุขา ผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้
4) โรงแรมที่พักที่มีผู้ป่วยยืนยันเข้าพัก ต้องให้พนักงานทาความสะอาดสวมชุดป้องกันตนเอง โดยใส่หมวก
คลุมผม แว่นใสขนาดใหญ่ (แว่นกันลม) หน้ากากอนามัย ผ้าพลาสติกกันเปื้อน ถุงมือยางชนิดยาว และ
รองเท้าบู๊ท ทาความสะอาดห้องพักโดยใช้น้ายาฟอกขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 6% (เช่น
ไฮเตอร์ขวดสีฟ้า ไฮยีนขวดสีขาว) ผสมน้าในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 ในการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวและ
ราดทิ้งไว้ 30 นาที ในบริเวณที่อาจมีน้ามูก น้าลาย หรือเสมหะ ของผู้ป่วยตกค้างอยู่
3.2 หำกได้รับกำรสอบถำมเรื่องคำแนะนำในกำรป้องกันโรคปอดอักเสบจำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019
ณ 24 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศจากัดการเดินทาง อย่างไรก็ตามทางการจีน
ได้
ประกาศปิดการเดินทางสาธารณะที่เข้าออกหลายเมืองในมณฑลหูเป่ย จึงแนะนาให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมือง
ดังกล่าว แต่ยังสามารถเดินทางไปยังเมืองอื่นของประเทศจีนได้ โดยควรปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1) ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2) หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย
หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
3) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่ นามือมาสัมผัสตา จมูก
ปาก โดยไม่จาเป็น
4) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน
หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
5) รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6) หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ
เจ็ บ คอ มี น้ ามู ก หายใจเหนื่ อ ยหอบ ให้ ส วมหน้ า กากอนามั ย และรี บ ไปพบแพทย์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อ นปอดบวม และ
มีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
3.3 พนักงำนโรงแรมควรมีกำรป้องกันตนเองอย่ำงไร

เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับ พนักงานสัมภาระ พนักงานเปิดประตู เจ้าหน้าที่สารอง
ห้องพัก หรือเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกต่างๆ ถือได้ว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่ต้องพบเจอกับแขกจานวนมาก สิ่งสาคัญ
เบื้องต้นในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ คือ การสังเกตอาการทางสุขภาพของแขกที่มาใช้บริการ เช่น มีอาการไข้
ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ โดยแนะนาให้แขกสวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติ
การเดินทาง ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติหน้าที่ หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้าง
มือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก รักษาร่างกายให้
อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการป่วย ควรรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ พร้อมแจ้งประวัติ
การสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ เวบไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

