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คำานำา
การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ได้มากกว่า 35 ล้านคนต่อปี จึงเป็นภาคธุรกิจที่สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าได้ และยังติดอันดับ 1
ใน 10 สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชัน้ น�าของโลก โดยประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่ วทีด่ งึ ดูดความสนใจติดอันดับโลกกระจายอยูต่ าม
ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีความได้เปรียบในด้านราคาห้องพัก ค่าครองชีพทีอ่ ยูใ่ นระดับไม่สงู ท�าให้การท่องเทีย่ ว
ในไทยมีความคุม้ ค่าเงิน (Value for Money) รวมทัง้ การคมนาคมทีส่ ะดวกสบายจากโครงสร้างพืน้ ฐานทีท่ ยอยพัฒนา
เป็นล�าดับล้วนเป็นจุดแข็งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงตลอดจนการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าคาดไว้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จึงเป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นไปอย่าง
ช้า ๆ จากความกังวลของนักท่องเที่ยวตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และข้อจ�ากัดด้านมาตรการควบคุมโรค
ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร นันทนาการ และการขนส่ง ได้รับผลกระทบมากและฟื้นตัวช้า
(Economic Intelligence Center (EIC), 2020) อย่างไรก็ตาม การกลับมาฟื้นตัวใหม่ของธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างเช่น
โรงแรม รีสอร์ทต่าง ๆ จ�าเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว ในด้านความปลอดภัย
สุขอนามัยที่ดี ด้วยการก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ รวมถึงการจัดการด้านอนามัย
สิง่ แวดล้อมของโรงแรมให้ได้มาตรฐาน เพือ่ เป็นการยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ท
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
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ความสำาคัญ ของการพัฒนาโรงแรม
ทีเ่ ป็นมิตรกับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
(GREEN Health Hotel)
โรงแรม

เป็ น สถานที่ พั ก ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว
ส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน
ตามพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ. 2547 และโรงแรม หรือ
การประกอบกิจการที่คล้ายคลึง เช่น รีสอร์ท บังกะโล
เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น เป็นสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมและป้องกัน
อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ ผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ ป ระกอบ
กิจการ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ธุรกิจโรงแรมได้รับ
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของจ� า นวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้จ�านวน
ห้องพักของโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่ออเนื
พบ
เนื่อองด้
งด้ววยย ท�ส่างให้ผลให้

พบประเด็
ญ หาที
า นอนามัยยสิสิ่ ง่ งแวดล้
แวดล้อ ม
ประเด็
น ปันญปัหาที
่ ส� า่ สคั� าญคั ญด้ ด้า นอนามั
ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาความสะอาด
การควบคุมคุณ ภาพอากาศในอาคาร ความสะอาด
ของแหล่งที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของเชื้อลีจิโอเนลลา
ตลอดจนการติ ด เชื้ อ และการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช้
บริการสระว่ายน�้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2563
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
ให้ธุรกิจโรงแรมขาดรายได้เป็นจ�านวนมาก และการ
ฟื้นฟูให้กลับเหมือนดังเดิม ต้องมีการจัดการด้านต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้นด้วย
สถานการณ์ อ นามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มโรงแรมใน
ประเทศไทย คุ ณ ภาพอากาศในอาคารของโรงแรม
ฟอร์มัลดีไฮด์
มีปัญหาที่ส�าคัญ คืออ มีมีฝฝุ่นุ่นละออง
ละออง(PM2.5)
(PM2.5) ฟอร์
เชื้ อ แบคที เรี ย เชื้ อ ราเกิ น มาตรฐาน รวมถึ ง ระบบ
หอผึ่ ง เย็ น และระบบเก็ บ กั ก และส่ ง น�้ า สะอาดไปใช้
ภายในอาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจาย
เชื้ อ ลี จิ โ อเนลลาและเป็ น จุ ด เสี่ ย งที่ เชื้ อ จะเข้ า สู ่ ป อด
ได้ง่ายที่สุดขณะอาบน�้าและแปรงฟัน เพราะตรวจพบ
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นักอนามั
ยสิ่งแวดล้
อมง ได้
้อลีจิโอเนลลาภายใน
จากหอหล่
อเย็น บ่อหรืงอเทพฯ
ถังพักน�จ�้า นวน
ถาดรองรั
บจากเครื
อกน�31
้า และฝั
บัว ผลจากการส�
รวจ้อ
อาคารโรงแรมในเขตกรุ
28 แห่
ง ต่างจั่องงปรั
หวัดบอากาศ
3 แห่ง ก๊รวม
แห่ง กโดยการวิ
เคราะห์หาาเชื
พบว่
า โรงแรม
มเชื้อ่อลีงปรั
จิโอเนลลา
สารเคมี
ม และมี
จากหอหล่
อเย็น24บ่อแห่
หรืงอถัมีงมพัาตรการในการควบคุ
กน�้า ถาดรองรับจากเครื
บอากาศโดยการใช้
ก๊อกน�้า และฝั
กบัในการควบคุ
ว ผลจากการส�
ารวจ
การขั
างท�าความสะอาด
้นกรมวิทยาศาสตร์
ตรวจพบเชืส้อารเคมี
ในอาคารส�
านักงานม 1และมี
แห่ง
พบว่าดล้โรงแรม
24 แห่ง มีนอกจากนั
มาตรการในการควบคุ
มเชื้อลีกจารแพทย์
ิโอเนลลาได้โดยการใช้
ในการควบคุ
ดั ง นั้ น จึ ง มี กนอกจากนั
ารเสนอให้้นมกรมวิ
ี ก ารแก้
ไขและจักดารแพทย์
ท� า มาตรการป้
อ งกั น การเกิ
ด เชื้ อ ลี จาิ โนัอเนลลาต่
จาก
การขั14
ดล้าแห่
งท�างความสะอาด
ทยาศาสตร์
ได้ตรวจพบเชื
้อในอาคารส�
กงาน 1 อแห่ไปง
(จัจาก
กรกฤษณ์
และในปี
2544-2545
อนามัยยสิสิง่ ง่แวดล้
แวดล้
มกรมอนามั
กรมอนามั
รกฤษณ์
ะเดชาเทพ,
และในปีมพ.ศ.
-ไขและจั
2545 ส�ดาส�ท�นัานักากมาตรการป้
อนามั
ดั ท�าโครงการ
14 แห่ศิศิวงวะเดชาเทพ,
ดั ง นั้ น จึ ง2558)
มี2558)
ก ารเสนอให้
ี ก2544
ารแก้
อ งกัอนอมการเกิ
ด เชื้ อยยลีได้
จิ โจอเนลลาต่
อ ไป
จั(จัดกท�รกฤษณ์
าหลักเกณฑ์
และมาตรฐานควบคุ
มเหตุพ.ศ.
ร�าคาญ
และกิจการที
ป็นอันยตรายต่
อกิยจการอื
านอง
ศิวะเดชาเทพ,
2558) และในปี
2544-2545
ส�านัก่เอนามั
สิง่ แวดล้ออสุมขภาพหรื
กรมอนามั
ได้จดั ่นท�ในท�
าโครงการ
เดี
น กโดยได้
เนินการส�ารวจโรงแรมทั
20 แห่
ง โดยทาง
(Occupational
and
Health
จัดยท�วกัาหลั
เกณฑ์ด�าและมาตรฐานควบคุ
มเหตุ้งสิร้น�าคาญ
และกิ
จการที่เOSHA
ป็นอันตรายต่
อสุขภาพหรืSafety
อกิจการอื
่นในท�
านอง
Administration)
ของก๊าซคาร์บ้งอนไดออกไซด์
ว้ที่ 800 ppm
พบว่า โรงแรมขนาดใหญ่
เดียวกัน โดยได้ด�าได้เนิกนา� หนดค่
การส�าารวจโรงแรมทั
สิ้น 20 แห่ง ไโดยทาง
OSHAซึง่ (Occupational
Safetyและขนาดกลาง
and Health
กว่
าร้อยละ 30 มีรได้ะดักบา� หนดค่
ก๊าซคาร์
บอนไดออกไซด์
เกินกว่าค่าทีไว้่กท�าี่ หนด
และอัซึตง่ ราการไหลของอากาศจากภายนอกเข้
าสู่
Administration)
าของก๊
าซคาร์บอนไดออกไซด์
800 ppm
พบว่า โรงแรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ภายในของโรงแรมขนาดใหญ่
และขนาดกลางกว่
กว่าค่าและอั
ที่เสนอแนะโดย
ASHRAE (American Society
กว่าร้อยละ 30 มีระดับก๊าซคาร์
บอนไดออกไซด์าเกิร้นอยละ
กว่าค่80
าที่กต�� ่าหนด
ตราการไหลของอากาศจากภายนอกเข้
าสู่
of
Heating,
ดังนัน้ Refrigerating
การพัฒนาโรงแรมที
เ่ ป็Air-Conditioning
นมิตรต่อสุขภาพและสิ
ดการด้านอนามั
ยสิง่ แวดล้อมในโรงแรม
ภายในของโรงแรมขนาดใหญ่
แand
ละขนาดกลางกว่
าร้อยละEngineers)
80ง่ แวดล้
ต�่ากว่อมาค่ด้าวทียการจั
่เสนอแนะโดย
ASHRAE
ให้เอือ้ ต่ดัองการมี
สขุ ภาพดี
ของผูใ้ ช้บริเ่ ป็กนารและพนั
งาน จึงเป็นง่ แวดล้
สิง่ จ�าเป็
องแก้
ไขอย่าานอนามั
งเร่งด่วยนสิง่ รวมทั
ความ
นัน้ การพั
ฒนาโรงแรมที
มิตรต่อสุขกภาพและสิ
อมนด้และต้
วยการจั
ดการด้
แวดล้ง้ อการให้
มในโรงแรม
ส�ให้าคัเอืญอ้ กัต่บอมาตรการการใช้
วี ติ วิใ้ ถช้ใีบหม่
(New Normal)
อ่ คุนม้ สิครองสุ
ย ไไม่ขอย่
แพร่างเร่
เชือ้ งโรคต่
ง ๆ และเพิ
การมีสขุ ภาพดีขชองผู
ริการและพนั
กงาน จึเพืงเป็
ง่ จ�าเป็ขนภาพอนามั
และต้องแก้
ด่วน ารวมทั
ง้ การให้ม่ ความ
ความ
มัส�่นาคัใจให้
ก่ผู้รับบริการโรงแรม
การยกระดั
บการพั
านอนามั
่งแวดล้
อมเพืาง่อสุๆขและเพิ
ภาพให้ม่ มความ
ีการ
ญกับแมาตรการการใช้
ชวี ติ วิถถืใี อหม่เป็น(New
Normal)
เพือ่ ฒ
คุม้ นามาตรฐานด้
ครองสุขภาพอนามั
ย ไม่ยแสิพร่
เชือ้ โรคต่
พัมัฒ
นาในโรงแรมระดั
บต่าง ๆ ให้ถืมอีคเป็วามสะอาด
ปลอดภั
ย ฒได้นามาตรฐานด้
มาตรฐานตามทีานอนามั
่กรมอนามั
ก�าหนดต่
่นใจให้
แก่ผู้รับบริการโรงแรม
นการยกระดั
บการพั
ยสิ่งยแวดล้
อมเพือไป
่อสุขภาพให้มีการ
พัฒนาในโรงแรมระดับต่าง ๆ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยก�าหนดต่อไป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
H
O
T
E
L

H

โรงแรม ตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ.
2547 หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพือ่ ให้บริการทีพ่ กั ชัว่ คราวส�าหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
(1) สถานที่ พั ก ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ พั ก
ชั่ ว คราวซึ่ ง ด� า เนิ น การโดยส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการ
กุศล หรือการศึกษา ทัง้ นี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลก�าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน
(2) สถานที่ พั ก ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน
ขึ้นไปเท่านั้น
(3) สถานทีพ่ กั อืน่ ใดตามทีก่ า� หนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ การประกอบกิจการโรงแรม สถานทีพ่ กั ทีม่ ใิ ช่
โรงแรมทีจ่ ่จดั ัดไว้ไว้เพืเพือ่ ่อให้ให้บริบกริารพั
กชักว่ ชัคราวส�
าหรัาบหรัคนเดิ
นทางน
โรงแรมที
การพั
่วคราวส�
บคนเดิ
หรือบุคอคลอื
่นใดโดยมี
ค�าคตอบแทน
ทางหรื
บุคคลอื
่นใดโดยมี
่าตอบแทนหรืหรืออกิกิจจการอื
การอื่นใน
ท�านองเดียวกัน เป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ภาพ พ.ศ.
พ.ศ. 2558
2558
ต่อสุขภาพ

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร
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อนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง องค์ประกอบด้านต่าง ๆ และ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ถูกก�าหนดโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ สังคม และจิตวิทยา รวมถึง
หลักการและวิธีปฏิบัติในการประเมิน แก้ไข ควบคุม ป้องกันปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ
ทั้งของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานในอนาคต

การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และ
ปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
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หัวใจของการพัฒนาโรงแรมทีเ่ ป็นมิตร
กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

(GREEN Health Hotel) ให้ประสบความสำาเร็จ
หัวใจ ของการพัฒนาโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ประสบความส�าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืนและต่อเนื่อง อยู่ที่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ
ของผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยแนวคิด
ของการพัฒนาเพื่อบริการที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และ
หัวใจบริการ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
และสถานที่พักเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจ
และความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการ ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ
ประกอบด้วย

เจ้าของกิจการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล
หรือเกสต์เฮ้าส์ มีสว่ นส�าคัญอย่างยิง่ ต่อการขับเคลือ่ น
การพัฒนาล�าดับแรกคือ ต้องมีความเข้าใจและให้ความ
ส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย แผนการปฏิบตั ิ สนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินการ ตลอดจนสร้าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มและประสานความร่ ว มมื อ กั น ของ
ทัง้ องค์กรรวมทัง้ เป็นแบบอย่างการปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมและต้นแบบสุขภาพขององค์กร

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร
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ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้เกิดการยกระดับเป็น
สถานบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ได้รับความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมที่สถานบริการก�าหนดขึ้น ด้วยความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของการร่วมกันสร้างสุขภาพ ร่วมกันป้องกันและลดการแพร่กระจายโรค รวมทั้งการดูแลสภาพแวดล้อม
ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรม สมาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ให้ค�าชี้แนะ ค�าแนะน�าแก่
ผู้ประกอบการในการพัฒนาด้านสุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล หรือ
เกสต์เฮ้าส์ และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น
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กระบวนการพัฒนาโรงแรมทีเ่ ป็นมิตร
กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
(GREEN Health Hotel)
การพั ฒ นาโรงแรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สุ ข ภาพและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยการจั ด การด้ า นสุ ข อนามั ย อนามั ย
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงการแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในโรงแรม รีสอร์ท
บังกะโล หรือ เกสต์เฮ้าส์ ถือเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นล�าดับแรก
ที่ต้องมีความเข้าใจ และให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเพื่อให้สถานประกอบการของตนได้รับการ
ยกระดับ ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยการประเมิน
รั บ รองเป็ น ขั้ น ตอนส� า คั ญ ขั้ น ตอนหนี่ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เครือ่ งมือก�าหนดมาตรฐาน สร้างความมัน่ ใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว
หรือผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาแก่
สถานประกอบการ สิ่งส�าคัญอีกประการ คือ การพัฒนา
เชื่อมโยงกับมาตรฐานด้านอื่น ๆ รวมถึงการต่อยอดหรือ
ยกระดับ และการปรับปรุงตามข้อเสนอให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาต่อไป

1. การพัฒนามาตรฐานโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่ต้องส่งเสริมและพัฒนา
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
การจั ด บริ ก ารสถานที่ พั ก ที่ ส ะอาด ปลอดภั ย
สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ ถือเป็นการ

สร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้บริการให้กบั นักท่องเทีย่ วและ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
1. มาตรการคัดกรอง โดยจัดให้มีการคัดกรอง
พนักงานและผู้รับบริการ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้มี
อาการทีส่ งสัย เข้ามาใช้บริการหรือปฏิบตั งิ าน หากพบผูม้ ี
อาการป่วย ควรแนะน�าให้พบแพทย์
2. มาตรการการป้องกันตนเอง เพื่อลดการแพร่
ระบาด เช่น
2.1 ก�าหนดให้นกั ท่องเทีย่ วหรือผูม้ ารับบริการ
ต้องสวมหน้ากาก หรือการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย ส�าหรับบริการลูกค้าและผู้มาติดต่อ
ในโรงแรม

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

2.2 จั ด ให้ มี ก ารเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คลอย่ า งน้ อ ย 1 เมตร ในการใช้ บ ริ ก ารในแผนกต้ อ นรั บ
ลงทะเบียน การเงิน และแผนกอืน่ ทีม่ ลี กู ค้าใช้บริการจ�านวนมาก จัดสถานทีน่ งั่ รับรอง ที่นงั่ รอ โซฟา ให้มรี ะยะห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และบริหารจัดการและดูแลลูกค้า ผู้มาติดต่อ ไม่ให้มีจ�านวนหนาแน่นเกินไป เพื่อลดโอกาส
การสัมผัสและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
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2.3 จัจัดดให้ให้มมีเจลแอลกอฮอล์
ในบริเเวณพื
วณพืน้ ้นทีทีส่ ่สว่ ่วนนกลาง
กลาง เช่น ล็อบบี้
เี จลแอลกอฮอล์สส�ำา� หรับท�ำาความสะอาดมือไว้บริการลูกค้ค้าาในบริ
ห้องประชุม สัมมนา ห้องอาหาร ห้องออกก�าลังกาย ประตูทางเข้า-ออก หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ ง
ในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้ และให้จัดอีกส่วนหนึ่งไว้เฉพาะส�าหรับพนักงานโรงแรม
2.4 ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น ก�าหนดจ�านวนคน
ต่อพื้นที่
3. มาตรการท�าความสะอาด โดยต้องท�าความสะอาดสถานทีภ่ ายในโรงแรมเป็นประจ�าทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณ
ทีทีเ่ ป็่เป็นนจุจุดดเสีเสีย่ งที
น นเช่นเช่พืนน้ พืราวบั
นไดนลิไดฟต์ลิฟประตู
ทางเข้ทางเข้
า-ออก
่ยงทีม่ กี่มารใช้
ีการใช้งานร่
งานร่วมกั
วมกั
้น ราวบั
ต์ ประตู
าลูออก
กบิดลูประตู
และห้ห้อองส้งส้ววมมควรเพิ
เป็นต้น่มความถี
ควรเพิ่ใมนการท�
ความถีา่ใความสะอาดอย่
นการท�ำความสะอาด
กปิดประตู
างน้อย
อย่ทุกางน้
ทุกวยน�
2 ้าชัยาท�
่วโมงด้
วยน�้ำยาท�ำและสารฆ่
ความสะอาด
และสารฆ่
าเชื้อโรค
2 ชัอ่วยโมงด้
าความสะอาด
าเชื้อโรค
เช่น แอลกอฮอล์
เช่70%
น แอลกอฮอล์
หรือโซเดีย0.5%
มไฮโปคลอไรท์
0.5%
ยาฆ่าเชื้อ
หรือโซเดีย70%
มไฮโปคลอไรท์
หรือน�้ายาฆ่
าเชื้อหรื
ที่มอีสน�่ว้ำนผสมของ
ทีคลอรี
่มีส่วนผสมของคลอรี
น
น
ส่วนที่ 2 มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ :
GREEN Health
1. การก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ เพื่อให้การด�าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์กรจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบายส�าคัญจาก
ผู้บริหารอย่างชัดเจน และประกาศให้ผู้ปฏิบัติรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

GREEN Health Hotel
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2. การพัฒนาตามเกณฑ์ด้าน GREEN
2.1 G: Garbage การจัดการมูลฝอยทุกประเภท ให้ถูกหลักสุขาภิบาล การคัดแยกมูลฝอย รวมถึงการร่วม
ส่งเสริมการด�าเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทางก่อนที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมตามหลักการ 3 R
2.2 R:R:Rest
มสาธารณะระดับบประเทศ
ประเทศ
Restroom
roomการจั
การจัดดการห้
การห้อองส้
งส้ววมและสิง่ ปฏิกูลล ด�าเนินการตามมาตรฐานส้
การตามาตรฐานส้ววมสาธารณะระดั
ส่(HAS)
งเสริมส่ความเสมอภาคของผู
้ใช้บริการทุ
วัย และมี
ดการส้
่เป็นวมิมที
ตรกั่เป็บนสิมิ่งตแวดล้
งเสริมความเสมอภาคของผู
้ใช้บกริเพศ
การทุทุกกเพศ
ทุกวัยการจั
และมี
การจัวดมที
การส้
รกับสิอ่งมแวดล้อม
2.3 E: Energy การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน ก�าหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็น
รูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดร่วมกันทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
2.4 E: Environment การจัดการอาคารและสิ่งแวดล้อม
- อาคาร สถานที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่สะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายนอกและภายในอาคารเป็นสัดส่วน สวยงาม และมีการจัดการแสงสว่าง อุณหภูมิ และการระบาย
อากาศในอาคารที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดภูมิทัศน์
ต่าง ๆ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
- การจัดการห้องพัก ซึ่งถือว่าความสะอาดของห้องพักเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับธุรกิจโรงแรม
โดยต้องท�าความสะอาดส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนของเตียงนอน ห้องน�้าห้องส้วม อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีความสะอาด
จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนและหลังการเข้าพัก และที่ส�าคัญอีกประการ คือ การดูแลให้คุณภาพอากาศ
ภายในห้องพักมีความเหมาะสมในการพัก ประกอบด้วย การจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการท�าความสะอาด
เครือ่ งปรับอากาศสม�า่ เสมอ ปรับให้อณ
ุ หภูมภิ ายในห้องพักให้อยูท่ ี่ 24-26 องศาเซลเซียส เพือ่ เหมาะสมกับการพักผ่อน
ก�าหนดให้มีแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องพักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่น แสง เป็นต้น

กับสุขภำพและสิง่ แวดล้อม

คูมือ

โรงแรมที่เป็นมิตร
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- การจัดการเชือ้ แบคทีเรียชนิดลีจโิ อเนลลา (Legionella) ซึง่ เป็นเชือ้ ทีก่ อ่ โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires
disease) ที่เกิด-จากเชื
ลีจิโอเนลลา
ลา (Legionella
ซึ่งพบได้
ทุกภู(Legionnaires
มิภาคของโลก
การจั้อแบคที
ดการเชืเรีอ้ ยแบคที
เรียชนิดลีนิจวโิ โมฟิ
อเนลลา
(Legionella)pneumophila)
ซึง่ เป็นเชือ้ ทีก่ อ่ โรคลี
เจียนแนร์
เชื
อ้ โรคอยูใ่ ทีนสิ
ม่ คี วามชื
และเจริญนิวเติโมฟิ
บโตได้
ใี นน�า้ ทีม่ อี ณ
ุ หภู
มิ 25 - 50 องศาเซลเซี
ยสทในโรงแรมสามารถ
disease)
่เกิง่ ดแวดล้
จากเชือ้อมทีแบคที
เรียลีน้ จสูิโงอเนลลา
ลา ด(Legionella
pneumophila)
ซึ่งพบได้
ุกภูมิภาคของโลก
พบได้
ในหลาย
ๆ จุดอได้
(Cooling
อนมิ (Water
heater tanks)
ถาดรองน�้าจาก
เชือ้ โรคอยู
ใ่ นสิง่ แวดล้
มทีแม่ ก่คี หอผึ
วามชื่งน้ เย็สูนง และเจริ
ญเติtower)
บโตได้ดเครื
ใี นน�่อา้ งท�
ทีม่ าอี น�ณ
ุ ้าร้หภู
25 - 50 องศาเซลเซี
ยส ในโรงแรมสามารถ
เครื
่องปรั
บอากาศ
กน�แ้าก่ฝัหอผึ
กบัว่งอาบน�
้า ถังเก็บน�tower)
้าส�ารอง เครื
ในระบบการกระจายน�
system)
พบได้
ในหลาย
ๆ จุก๊ดอได้
เย็น (Cooling
่องท�าน�้าร้อน (Water้า (Water
heater distribution
tanks) ถาดรองน�
้าจาก
เป็
น ดับงนัอากาศ
้น ต้องมีก๊กอารล้
างต้ในระบบการกระจายน�
นและฆ่าเชื้อโรคด้วยน�้าร้(Water
อนที่อุณหภู
มิ 65 องศาเซลเซี
ยส
เครืน่อต้งปรั
กน�้าางท�
ฝักาบัความสะอาดจุ
วอาบน�้า ถังเก็ดบต่น�าง้าส�ๆาข้รอง
distribution
system)
หรื
าการตรวจและวิ
เรียชนิาเชืดลี้อจโรคด้
ิโอเนลลา
งน้อย 2 ครัยส้ง
เป็นอต้น�น้ายาฆ่
ดังนัา้นเชืต้้ออโรค
งมีกและท�
ารล้างท�
าความสะอาดจุเคราะห์
ดต่าง ๆเชื้อข้าแบคที
งต้นและฆ่
วยน�้าร้(Legionella)
อนที่อุณหภูมิ อย่
65าองศาเซลเซี
นไปตามประกาศกรมอนามั
ย เรืเรี่อยงชนิข้อดปฏิ
ัติการควบคุ
มเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ
เย็น้ง
ต่หรืออปีน�โดยสามารถจั
้ายาฆ่าเชื้อโรคดการให้
และท�าเป็การตรวจและวิ
เคราะห์เชื้อแบคที
ลีจิโบอเนลลา
(Legionella)
อย่างน้อย 2 ่งครั
- การบ�าบัดน�้าเสีย และการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค โรงแรมต้องด�าเนินการติดตั้งระบบบ�าบัด
ต่ของอาคารในประเทศไทย
อปี
น�้าเสียเพื่อบ�-าบัการบ�
ดน�้าเสี
และการระบายน�
้าทิ้งหลังผ่านการบ�
าบัดแล้วอไม่งด�สา่งเนิผลกระทบต่
ชุมชนและ
าบัยดของโรงแรม
น�้าเสีย และการควบคุ
มสัตว์และแมลงพาหะน�
าโรค โรงแรมต้
นการติดตั้งอระบบบ�
าบัด
าตรฐานควบคุ
้าทิ้งตามที
ฎหมายก�
าหนดาบั(ประกาศกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
สิน�่ง้าแวดล้
เสียเพือ่อมบ�และได้
าบัดน�ม้าเสี
ยของโรงแรมมการระบายน�
และการระบายน�
้าทิ้ง่กหลั
งผ่านการบ�
ดแล้วไม่ส่งผลกระทบต่
อชุมชนและ
และสิ
่งแวดล้
อม) อีกมประการคื
อ มีกมารควบคุ
มสัตว์้าแทิละแมลงพาหะน�
าโรคด้
ธีการต่าง ๆ ที่ปลอดภัพยยากรธรรมชาติ
ไม่ให้มีพาหะ
าตรฐานควบคุ
การระบายน�
้งตามที่กฎหมายก�
าหนดวยวิ(ประกาศกระทรวงทรั
สิ่งแวดล้
อม และได้
น�และสิ
าโรคต่
าง ๆอในสถานบริ
การได้อ มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ปลอดภัย ไม่ให้มีพาหะ
่งแวดล้
ม) อีกประการคื
น�าโรคต่าง ๆ ในสถานบริการได้

- การจัดอนามัยสิง่ แวดล้อมในสถานทีส่ ง่ เสริมสุขภาพ ประกอบด้วย การจัดการสระว่ายน�า้ และคุณภาพน�า้
ในสระ ต้องมี-การท�
าความสะอาดจุ
ดให้อบมในสถานที
ริการต่าง ๆส่ ง่ ในอาคารเป็
าทุกวัวนยมีการจั
ปา้ ยหรื
อข้อความแสดงกฎ/ข้
บังคับา้
การจั
ดอนามัยสิง่ แวดล้
เสริมสุขภาพนประจ�
ประกอบด้
ดการสระว่
ายน�า้ และคุณอภาพน�
มีในสระ
อุปกรณ์
วิตประจ�
าสระว่ายน�ด้าให้รวมทั
้งมีกางารจั
ดการและควบคุ
ม าทุกวัน มีปา้ ยหรือข้อความแสดงกฎ/ข้อบังคับ
ต้อชงมี่วยชี
การท�
าความสะอาดจุ
บริการต่
ๆ ในอาคารเป็
นประจ�
คุมีณ
มาตรฐานตามค�
าของคณะกรรมการ
อุปภาพน�
กรณ์ช้า่วให้ยชีอยูวิต่ในเกณฑ์
ประจ�าสระว่
ายน�้า รวมทัาแนะน�
้งมีการจั
ดการและควบคุม
สาธารณสุ
ที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุ
จการ
คุณภาพน�้าขให้ฉบั
อยูบ่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามค�
าแนะน�มการประกอบกิ
าของคณะกรรมการ
อกิบจทีการอื
น่ ๆ ในท�เรืา่อนองเดี
ยวกัน และห้
องออกก�าลัจงกาย
สระว่
ายน�า้ ขหรืฉบั
สาธารณสุ
่ 1/2550
ง การควบคุ
มการประกอบกิ
การ
(ฟิ
ตเนส)
องสปา
ต้องด�น่ าๆเนิในท�
นการให้
มีสย่ิงวกั
แวดล้
อมที่เอหมาะสมกั
การ
อกิจการอื
านองเดี
น และห้
งออกก�าลับงกาย
สระว่
ายน�า้ ห้หรื
ออกก�
าลังกายหรื
มีการท�
ปกรณ์ จับดการ
วาง
(ฟิตเนส)
ห้องสปาอการให้
ต้องด�บาริเนิกนารการให้
มีสา่ิงความสะอาดอุ
แวดล้อมที่เหมาะสมกั
อุออกก�
ปกรณ์
่องใช้อย่การให้
างเหมาะสมกั
งาน และมีบุคปลากรคอยให้
าลัเงครืกายหรื
บริการ มีบกการใช้
ารท�าความสะอาดอุ
กรณ์ จัดวาง
บริ
าร ให้
ดูแล หรือสอนออกก�
ลังกายอย่
กต้อง
อุปกกรณ์
เครืค่อ�าแนะน�
งใช้อย่าางเหมาะสมกั
บการใช้างาน
และมีาบงถูุคลากรคอยให้
บริการ ให้ค�าแนะน�า ดูแล หรือสอนออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง
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- ความปลอดภัยในโรงแรมและการจัดการสารเคมี มาตรการด้านความปลอดภัยของโรงแรมและ
ลูกค้าที่มาใช้บริการนับว่ามีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยป้องกันความ
เสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและของโรงแรมเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
หากจะเกิดความเสียหายบ้างจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ก็จะไม่เสียหายมากมายนัก ในการด�าเนินธุรกิจโรงแรมให้ได้รับ
ความน่าเชือ่ ถือ และป้องกันเหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
ต่อธุรกิจ โรงแรมควรจัดให้มมี าตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ
ประกอบด้วย การป้องกันอัคคีภยั และการอพยพหนีไฟ สภาพ
การท� า งานที่ ป ลอดภั ย และการมี ส ถานที่ จั ด เก็ บ สารเคมี
โดยเฉพาะ แยกประเภทสารเคมีจดั เก็บเป็นสัดส่วน มีการจัดท�า
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละประเภท และ
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส�าหรับพนักงาน
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด
2.5 N: Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย และน�้าดื่ม-น�้าใช้
- การจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพือ่ บริหารจัดการและควบคุมสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมอาหารของโรงแรมให้สะอาด ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิและสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัยและการด�ารงชีวิตของผู้บริโภค ได้แก่ การจัดสถานที่
รับประทานอาหาร สถานที่ปรุง-ประกอบอาหารต้องสะอาด เป็นระเบียบ แยกเป็นสัดส่วน มีการจัดการอาหารแต่ละ
ประเภทให้สะอาดปลอดภัย รวมถึงภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และผู้สัมผัสอาหารก็ต้องสะอาด ปลอดภัยปราศจาก
เชื้อโรค เป็นต้น ทั้งนี้ การด�าเนินงานภาพรวมต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
พ.ศ. 2561

กับสุขภำพและสิง่ แวดล้อม

คูมือ

โรงแรมที่เป็นมิตร
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- อาหารปลอดภั
โรงแรมเลือกอาหารจากแหล่
ชื่อถือ้ ได้
ไม่มีสิ่งปนเปื
น สารเคมี
อาหารปลอดภัย ยเลือให้
กอาหารจากแหล่
งที่เชื่อถือได้ ไม่มงีสทีิ่ง่เปนเปื
น สารเคมี
หรือสิ่ง้อแปลกปลอม
หรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร
ในอาหาร
- การจัดการคุณภาพน�้าดื่ม-น�้าใช้ให้สะอาดและปลอดภัย โดยต้องปราศจากเชื้อที่อาจท�าให้เกิดโรค
โดยน�้าเป็นสื่อ ไม่มีสารพิษเจือปน และหากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ ต้องไม่เกินกว่าที่มาตรฐานก�าหนดไว้
3. การพัฒนาตามเกณฑ์ด้าน Health
การจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีความจ�าเป็นและเชื่อมโยงกันเพื่อการมีสุขภาพดี อาทิ การดูแล
ด้านสุขภาพของพนักงาน และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
และการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพส�าหรับผู้รับบริการ หรือลูกค้า เป็นต้น

2. ขัน้ ตอนการประเมินรับรองมาตรฐานโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
(GREEN Health Hotel)
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การประเมินรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)
ด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยเจ้าของ
สถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม หรือการประกอบกิจการทีค่ ล้ายคลึงกันต้องมีการศึกษาข้อมูลและท�าความเข้าใจ
กับหลักเกณฑ์การประเมิน พร้อมทัง้ ประเมินตนเองในความเป็นไปได้สา� หรับการพัฒนาเพือ่ ขอรับการประเมินดังกล่าว
ด้วย ส�าหรับขั้นตอนการประเมินรับรอง สรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าของสถานประกอบการที่มีความสนใจ สามารถรับการประเมินรับรองมาตรฐานได้จาก
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ชี้แจง ท�าความเข้าใจขั้นตอนการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวทาง/วิธีการในการด�าเนินการให้กับเจ้าของสถานประกอบการทราบ
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าของสถานประกอบการท�าการประเมินด้วยตนเองตามแบบประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการแก้ไขจุดบกพร่อง
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าของสถานประกอบการด�าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องที่พบ โดยจัดท�าแผนการด�าเนินงาน
วิธกี ารแก้ปญั หา ระยะเวลาในการด�าเนินการและก�าหนดผูร้ บั ผิดชอบ หากพบปัญหาทีย่ ากเกินกว่า
จะแก้ไขด้วยตนเอง หรือมีข้อสงสัย สามารถขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพือ่ ขอรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง
มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)
ขั้นตอนที่ 6 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานคณะกรรมการฯ เพื่อเข้าตรวจประเมิน โดยต้องผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ประเมินทุกข้อ หากพบข้อบกพร่องที่ท�าให้ไม่ผ่านการประเมินให้ทาง
สถานประกอบการท�าการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อขอรับการประเมินอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 7 เมื่อผ่านการประเมินจะได้รับใบรับรองผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) โดยศูนย์อนามัย
ขั้นตอนที่ 8 ศูนย์อนามัยสรุปผลส่งให้ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
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3. ลำาดับขัน้ ตอนการขอรับการประเมินรับรอง
เจ้ำของสถำนประกอบกำรแจ้
งควำมสนใจที
่ส�ำนักนงำนสำธำรณสุ
เจ้าของสถานประกอบการทำ
าการประเมิ
ด้วยตนเอง ขจังหวัด
หรือที่ http://ghh.anamai.moph.go.th

เจ้าหน้าที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้แจง/ ทำาความเข้าใจเกณฑ์
การประเมิน วิธีการ และการประเมินรับรอง พร้อมแจกแบบประเมิน
เจ้าของสถานประกอบการทำาการประเมินด้วยตนเอง
ดำาเนินการแก้ไขจุดบกพร่องที่พบ โดยจัดทำาแผนการดำาเนินงาน
วิธีการแก้ปัญหา ระยะเวลาในการดำาเนินการและกำาหนดผู้รับผิดชอบ
เจ้าของสถานประกอบการแจ้งขอรับการประเมิน
แจ้งเจ้าของ
สถานประกอบการ
แก้ไขปรับปรุง

คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ผ่านการประเมิน

ไม่ผ่านการประเมิน

คณะกรรมการตรวจประเมินโดยศูนย์อนามัยออกใบประกาศนียบัตรรับรอง
ศูนย์อนามัยสรุปผลส่งให้สำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร
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4. คณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
(GREEN Health Hotel) มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยในพื้นที่
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เจ้าหน้าที่ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
5. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วย 3 ใน 5 ของหน่วยงานคณะกรรมการฯ ทัง้ นี้ สามารถปรับเปลีย่ นองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

5. การรับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) มีอายุการรับรอง 2 ปี หลังจากนั้น สถานประกอบการสามารถขอรับการตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุใหม่ได้

6. การประกาศเกียรติคณ
ุ
ศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าของ
สถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน

7. การติดตามตรวจสอบ
ติดตามตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ (GREEN
Health Hotel) สุ่มประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

GREEN Health Hotel
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตร
กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
(GREEN Health Hotel)

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในโรงแรม มีหลายประเด็นที่ต้องมีการส่งเสริม
และพัฒนา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินด้าน GREEN Health Hotel ประกอบด้วย
2.1 การก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้าน GREEN Health Hotel
2.2 เกณฑ์การประเมินด้าน GREEN Health Hotel
GREEN
G: Garbage
การจัดการมูลฝอยทุกประเภท
R: Rest room
การจัดการห้องส้วมและสิง่ ปฏิกลู
E: Energy
การอนุรักษ์พลังงาน
E: Environment
การจัดการอาคารและ
สิ่งแวดล้อม
N: Nutrition
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
อาหารปลอดภัย และน�า้ ดืม่ -น�า้ ใช้
Health
การส่งเสริมสุขภาพ

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

ส่วนที่ 1 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ะบบการคัดดกรองพนั
กรองพนักกงานผู
งาน ร้ ผ้บั ูรบริ
ับบริ
การและนั
องเที
1. จัดให้มรี ะบบการคั
การและนั
กท่กอท่งเที
ย่ ว่ียว
2. มีมาตรการติดตามข้อมูลของผูร้ บั บริการ และผู้มาติดต่อ
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3. มีมาตรการกำากับการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
4. จัดให้มีอุปกรณ์ทำาความสะอาดไว้บริการ
5. กำาหนดมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
6. กำาหนดมาตรการเพือ่ ลดความแออัด
7. การทำาความสะอาดบริเวณทัว่ ไปและบริเวณจุดเสีย่ ง
8. การจัดการมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้รับบริการอย่างเข้มงวด

ส่วนที่ 2 มาตรฐาน GREEN Health Hotel
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

1. การกำาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
1. มีการก�าหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบ จัดท�าแผนการด�าเนินงาน สร้างกระบวนการสื่อสารให้
เกิดการพัฒนาด้านสุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอย่างมี
ส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
2. การพัฒนาตามกิจกรรม GREEN
G: Garbage
2. มีการลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยในโรงแรม
3. มีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
R: Rest room
4. มีการพัฒนาส้วมตามมาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ในอาคารทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง

E: Energy

5. มีส้วมส�าหรับผู้พิการ ได้ตามมาตรฐาน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. มีนวัตกรรมส้วมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. มีการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการ
ร่วมกันทั้งองค์กร หรือมีการใช้พลังงานทางเลือก

GREEN Health Hotel
กิจกรรม
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เกณฑ์การประเมิน

2. การพัฒนาตามกิจกรรม GREEN
8. มีการด�าเนินการด้านสุขลักษณะอาคารและพืน้ ทีโ่ ดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ ด้วยกิจกรรม
E: Environment
ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดภูมิทัศน์สวยงาม
9. การจัดการแสงสว่าง อุณหภูมิ และการระบายอากาศในอาคารเหมาะสม ไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของพนักงาน และผู้รับบริการหรือเป็นไปตามกฎหมายก�าหนด
10. การจัดการห้องพักให้มีสภาพแวดล้อมสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและเหมาะสมกับ
การพักผ่อน
11. การจัดการเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) ด้วยการควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้ออย่างเหมาะสม และเป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม
เชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย
12. การบ�าบัดน�า้ เสียต้องมีการติดตัง้ ระบบบ�าบัดน�า้ เสียเพือ่ บ�าบัดน�า้ เสียของโรงแรม การระบาย
น�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดแล้วได้มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง และจัดท�ารายงานการเดิน
ระบบบ�าบัดน�้าเสียตามที่กฎหมายก�าหนด
13. มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะดวก
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และแมลงพาหะน�าโรค
14. มีการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
- สระว่ายน�า้ สะอาด เป็นสัดส่วน มีการควบคุมคุณภาพน�า้ เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ใช้บริการ
- ห้องออกก�าลังกาย (ฟิตเนส) สะอาด เป็นสัดส่วน มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูใ้ นการสอนและแนะน�า
การออกก�าลังกาย
15. ความปลอดภัย
- การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
- ก�าหนดกฎระเบียบ ขัน้ ตอนการท�างานทีป่ ลอดภัย และมีสภาพการท�างานทีป่ ลอดภัยส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
- สารเคมีมกี ารจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน มีปา้ ยบ่งชี้ มีขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี
แต่ละประเภท และมีการจัดการสารเคมีไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญต่อชุมชน

กับสุขภำพและสิง่ แวดล้อม

คูมือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

2. การพัฒนาตามกิจกรรม GREEN
N: Nutrition
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16. การจัดการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561
17. การจัดการอาหารปลอดภัย เลือกอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่ปนเปื้อนสารเคมี หรือสาร
ก�าจัดศัตรูพืช และมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยรับรอง
18. น�้าดื่ม-น�้าใช้
- น�า้ ดืม่ จัดเก็บในสถานทีส่ ะอาด ภาชนะบรรจุสะอาด ปิดสนิท มีเลขสารบบอาหารของ (อย.)
และเครื่องกรองน�้าดื่มต้องสะอาด เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่ก�าหนด
- น�า้ ใช้ได้มาตรฐานน�า้ ประปาของการประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมภิ าค หรือเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�า้ ประปาดืม่ ได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 มีการตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในน�า้ และเฝ้าระวังคุณภาพน�้า

3. การจัดกิจกรรม Health
Health

19. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการมี
สุขภาพดี
20. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี

GREEN Health Hotel

แบบประเมิ
น
มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตร

กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(GREEN Health Hotel)
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กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

แบบประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(			
GREEN Health Hotel )
ชื่อโรงแรม...............................................................................................................................................................................................................

26

24

ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................................วันหมดอายุ.................................................
จ�านวนห้องพัก....................ห้อง ห้องประชุม....................ห้อง สิ่งอ�านวยความสะดวก.......................................................................
ชื่อผู้ติดต่อ............................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................
คณะกรรมการผู้ประเมิน
1. .......................................................................................................หน่วยงาน...................................................................................................
2. .......................................................................................................หน่วยงาน...................................................................................................
3. .......................................................................................................หน่วยงาน...................................................................................................
4. .......................................................................................................หน่วยงาน...................................................................................................
5. .......................................................................................................หน่วยงาน...................................................................................................
สรุปผลการประเมิน

.

ลำาดับ
เกณฑ์การประเมิน
1 เกณฑ์การประเมินด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
2 เกณฑ์การประเมินด้าน GREEN Health Hotel

ลงชื่อ.................................................

(

ผลการประเมิน

ลงชื่อ.................................................

)

(

)

วันที.่ ........./........................./.............

วันที.่ ........./........................./.............

ลงชื่อ.................................................

ลงชื่อ.................................................

(

)

วันที.่ ........./........................./.............
ลงชื่อ.................................................

(

)

วันที.่ ........./........................./.............

(

)

วันที.่ ........./........................./.............

GREEN Health Hotel

25

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การประเมินด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
กรณีมีการระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่
เกณฑ์การป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรค
1. จัดให้มีระบบ
การคัดกรอง
พนักงานผูร้ บั บริการ
และนักท่องเที่ยว
2. มีมาตรการ
ติดตามข้อมูล
ของผู้รับบริการ
และผู้มาติดต่อ
3. มีมาตรการก�ากับ
การสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือ
หน้ากากผ้า
4. จัดให้มีอุปกรณ์
ท�าความสะอาด
ไว้บริการ
5. ก�าหนดมาตรการ
เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล
6. ก�าหนดมาตรการ
เพื่อลดความแออัด
7. การท�าความสะอาด
บริเวณทั่วไปและ
บริเวณจุดเสี่ยง

คำาอธิบายเกณฑ์
มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับบริการทุกครั้ง
และท�าสัญลักษณ์ให้กับผู้ท่ีผ่านการคัดกรอง (ถ้ามีอุณหภูมิ
สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือใช้บริการ
และแนะน�าให้พบแพทย์)
มีระบบการติดตามข้อมูลของผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อใน
โรงแรม เช่น การใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
ทีท่ างราชการก�าหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออก
ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
มี ก ารก� า กั บ ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารสวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้า หรืออาจจัดให้มกี ารบริการ หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ส�าหรับบริการลูกค้าและผู้มาติดต่อในโรงแรม
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมือไว้บริการ
ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้า-ออก
หน้าลิฟต์ เป็นต้น
จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

จ�ากัดจ�านวนคนเพื่อลดความแออัด หลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน
มีการท�าความสะอาดสถานที่ภายในโรงแรมเป็นประจ�า
ทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดโดยเฉพาะ
บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วม จุดสัมผัสร่วม
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
8. การจัดการมูลฝอย จั ด ให้ มี ถั ง ขยะที่ มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด มั ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น เก็ บ
ทีป่ นเปือ้ นสารคัดหลัง่ รวบรวมไว้ยงั ทีพ่ กั ขยะ และผูป้ ฏิบตั งิ านต้องสวมใส่อปุ กรณ์
จากผู้รับบริการ
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างรัดกุมทุกครั้ง
อย่างเข้มงวด

1m

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินด้าน GREEN Health Hotel
ค�าชี้แจง สถานประกอบกิจการต้องด�าเนินการให้ ผ่านทุกข้อ
กิจกรรม
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เกณฑ์มาตรฐาน

คำาอธิบายเกณฑ์

ขัขั้น้นตอนที
การสร้าางกระบวนการพั
งกระบวนการพั
ตอนที ่ 1 การสร้
ฒนาฒนา
1. มีการก�าหนดนโยบายด้านการส่งเสริม
1. มีการก�าหนด
การก�าหนด
นโยบาย ผูร้ บั ผิดชอบ สุขภาพ สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
นโยบายและ
จัดท�าแผนด�าเนินงาน และความปลอดภัย เพื่อก�าหนดทิศทาง
การบริหาร
สร้างกระบวนการ การด�าเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้
จัดการด้าน
GREEN Health สื่อสารให้เกิดการ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
Hotel
พัฒนาด้านสุขอนามัย 2. มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบ วิธีการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนด
ความปลอดภัยและ 3. มีแผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ตามเกณฑ์ GREEN Health Hotel และมี
อย่างมีส่วนร่วมของ การด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนด
ทุกคนในองค์กร
4. มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
ทั้งองค์กร
5. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมิน
ผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
ตอนที่ 2 การดำ
ฒนาตามเกณฑ์
GREEN
ขัขั้น้นตอนที
การดำา�เนิเนินนงานพั
งานพั
ฒนาตามเกณฑ์
GREEN
G: Garbage
2. มีการลดปริมาณ 1. มีการด�าเนินการตามมาตรการ 3 R
การจัดการมูลฝอย มูลฝอยและการคัดแยก (Reduce Reuse Recycle) อย่างเป็น
มูลฝอยในโรงแรม รูปธรรม
ทุกประเภท
2. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอย
รีไชเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอื่น ๆ
1. ผู้ปฎิบัติงานในการเก็บ และขนมูลฝอย
3. มีการจัดการ
ต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์
มูลฝอยอย่าง
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ
2. มีภาชนะรองรับมูลฝอย เพียงพอ มีฝา
ปิดมิดชิด และแยกตามประเภทมูลฝอย
3. มีการก�าหนดเส้นทางและเวลาในการ
เคลื่อนย้ายมูลฝอย และล้างท�าความ
สะอาดไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูลฝอย
ตกค้าง รถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจาก
เสร็จสิ้นภารกิจแต่ละวัน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

GREEN Health Hotel
กิจกรรม
กิจกรรม

เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

คำาอธิบายเกณฑ์
คำาอธิบายเกณฑ์

่ถูกสุ่ ถขู กลัสุกขษณะ
4. มีที่พพักั กรวมมู
รวมมูลฝอยที
ล ฝอยที
ลั ก ษณะ
4. มีที่พบักรวบรวมมู
รวมมูลฝอยที
่ถูกสุงงไปก�
ขไปก�
ลักาษณะ
ลลฝอยส่
และเก็
รวบรวมมู
ฝอยส่
ำจัจัดดอย่อย่างาง
และเก็
บรวบรวมมู
ลฝอยส่
าจัดอย่
น เวลา
ที่กง�าำไปก�
หนด
สม�
่ำาเสมอตามวั
หนดไม่
ให้าเกิงด
สม�
า
่
เสมอตามวั
น
เวลา
ที
ก
่
า
�
หนด
การสะสมหรื
มูลฝอยตกค้
R: Rest room
4. มีการพัฒนา
ความสะอาด อ(Health:
H) าง
R:
Rest
room
มีการพัฒนา
ความสะอาด
(Health:
1. พื้น ผนัง เพดาน
โถส้H)วม ที่กดโถส้วม
การจั
ดการห้
องส้วม 4.
ส้วมสาธารณะตาม
ผนัง ทีเพดาน
วม ทีสะอาด
่กดโถส้วไม่มมี
การจั
วมสาธารณะตาม 1.
โถปัพืส้นสาวะ
่กดโถปัโถส้
สสาวะ
และสิด่งการห้
ปฏิกูลองส้วม ส้มาตรฐานสะอาด
โถปั
ส
สาวะ
ที
ก
่
ดโถปั
ส
สาวะ
สะอาด
และสิ่งปฏิกูล
มาตรฐานสะอาด
เพียงพอ ปลอดภัย คราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ไม่มี
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
เพี
ยงพอในอาคารที
ปลอดภัย่ คราบสกปรก
(HAS)
2. น�้าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็น
(HAS)
เป็นพื้นในอาคารที
ที่ส่วนกลาง่ 2.
ใช้สะอาด
ยงพอ และไม่
แหล่น�ง้าเพาะพั
นธ์ยุ เพี
งุ ภาชนะเก็
บกักเป็ขันตักน�า้
เป็
นพื้นที่ส่วนกลาง แหล่
ของโรงแรม
ง
เพาะพั
น
ธ์
ย
ุ
ง
ุ
ภาชนะเก็
บกัก ขันตักน�า้
สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
ของโรงแรม
สะอาด
อยู่ในสภาพดี
ใช้งานได้
3. กระดาษช�
าระเพียงพอต่
อการใช้งาน
3.
กระดาษช�
า
ระเพี
ย
งพอต่
การใช้าหน่
งานาย
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ อ(อาจจ�
ตลอดเวลาที
เ
่
ปิ
ด
ให้
บ
ริ
ก
าร
(อาจจ�
า
หน่
หรือบริการฟรี) หรือมีสายฉีดน�้าช� ระทีาย่
หรื
อบริกอยู
ารฟรี
) หรือมีสใช้ายฉี
ดน�้าช�าระที่
สะอาด
่ในสภาพดี
งานได้
สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน�้า กระจกสะอาด ไม่มี
4.
อ่างล้างมือ อยู
ก๊อ่ใกน�
้า กระจกสะอาด
คราบสกปรก
นสภาพดี
ใช้งานได้ ไม่มี
คราบสกปรก
อยูอ่ในสภาพดี
ใช้งานได้ ่
5. สบู่ล้างมือ พร้
มให้ใช้ ตลอดเวลาที
5.
อ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่
เปิดสบู
ให้่ลบ้าริงมืการ
เปิ
ด
ให้
บ
ริ
ก
าร
6. ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิดอยู่ใน
6. ถังรองรั
่ใน่ใอน
ฝอยสะอาด
มีฝฝาปิาปิาดงล้ดอยูาอยู
สภาพดี
ไม่รบว่ั มูซึลมฝอยสะอาด
ตัง้ อยูใ่ นบริเมีวณอ่
งมื
สภาพดี
ไม่รว่ั ซึมเคีตัยง้ งอยูใ่ นบริเวณอ่างล้างมือ
หรือบริเวณใกล้
หรื
อ
บริ
เ
วณใกล้
เคียง และไม่มกี ลิน่ เหม็น
7. มีการระบายอากาศดี
7.8. มีสภาพท่
การระบายอากาศดี
มกี ลิงนเก็
่ เหม็
อระบายสิง่ ปฏิและไม่
กลู และถั
บกันก
8.ไม่รสภาพท่
อระบายสิ
ั่วแตกหรื
อช�ารุด ง่ ปฏิกลู และถังเก็บกัก
ไม่
ร
ว
่
ั
แตกหรื
อช�าารุความสะอาด
ด
9. จัดให้มีการท�
และระบบ
9.
จัดให้มีกมารท�
าความสะอาด
การควบคุ
ตรวจตราเป็
นประจ�และระบบ
า
การควบคุ
ม
ตรวจตราเป็
น
ประจ�
า
ความเพียงพอ (Accessibility: A)
ความเพี
(Accessibility:
10. จัดให้ยงพอ
มีส้วมนั
่งราบอย่างน้อA)
ยหนึ่งที่
10.
จั
ด
ให้
ม
ส
ี
ว
้
มนั
ง
่
ราบอย่
า
งน้
อ
ยหนึ่งที่
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลา
11.
วมสาธารณะพร้
อมใช้งานตลอดเวลา
ที่เปิดส้ให้
บริการ
ทีความปลอดภั
่เปิดให้บริการ
ย (Safety: S)
ความปลอดภั
12. บริเวณทีต่ ยงั้ ส้(Safety:
วมต้องไม่อS)ยูท่ ลี่ บั ตา/เปลีย่ ว
12. บริเวณทีต่ งั้ ส้วมต้องไม่อยูท่ ลี่ บั ตา/เปลีย่ ว
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป
13.
กรณีทนี่มห้ีหอ้องส้งส้ววมส�มตัาหรั
้งแต่บชาย–หญิ
2 ห้องขึ้นงไป
ให้แยกเป็
ให้
แยกเป็
นห้อสังส้ญวลัมส�
าหรัชบัดชาย–หญิ
โดยมี
ป้ายหรื
กษณ์
เจน ง
โดยมี
ป
า
้
ยหรื
อ
สั
ญ
ลั
ก
ษณ์
ช
ด
ั
เจน่ล็อคด้านใน
14. ประตูที่จับเปิด-ปิด และที
14.
ประตู
ับเปิด-ปิดใช้และที
สะอาด
อยูท่ใี่จนสภาพดี
งานได้่ล็อคด้านใน
สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
ผ่าน ไม่ผ่าน ข้อเสนอแนะ
ผ่าน ไม่ผ่าน

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

28
30

R: Rest room
ง วม
การจัดการห้องส้
ส้และสิ
วมและสิ
ง
่
ปฏิ
่งปฏิกูล กูล

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

กิจกรรม

เกณฑ์มาตรฐาน

5. มีส้วมส�าหรับ
ผู้พิการ ได้ตาม
มาตรฐาน เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

6. มีนวัตกรรมส้วม
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

E: Energy
การจัดการด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

7. มีการด�าเนินการ
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานที่
เป็นรูปธรรมเกิดการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ร่วมกันทั้งองค์กร
หรือมีการใช้พลังงาน
ทางเลือก

คำาอธิบายเกณฑ์
15. พื้นห้องส้วมแห้ง
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้
ทั่วบริเวณ
1. จัดให้มีส้วมนั่งราบส�าหรับผู้พิการ
ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งที่ใน
บริเวณที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย
*ต้องจัดให้มีห้องส้วมส�าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่าน้อย
1 ห้อง และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนด
สิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับ
ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
1. มีการสร้างนวัตกรรม เพื่อประหยัด
พลังงาน เช่น ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน�้า
การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น
2. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องส้วม
โดยการน�าสมุนไพรมาวางในห้องส้วมเพื่อ
ให้เกิดกลิ่นหอมไม่มากจนฉุน
3. มีการใช้สารชีวภาพและสารเคมีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในการท�าความสะอาด
ห้องส้วม
1. มีนโยบายและมาตรการประหยัด
พลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก�าหนดร่วมกันทั้งองค์กร
ตัวอย่างเช่น
- ก�าหนดเวลาการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่
25 องศาเซลเซียส
- ส่งเสริมการใช้จักรยานในพื้นที่โรงแรม
- รณรงค์การใช้น�้าอย่างประหยัด
2. มีการด�าเนินกิจกรรมประหยัดพลังงาน
ที่สอดคล้องกับนโยบาย มีประสิทธิภาพ
และมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือก เป็นต้น
3. มีการประเมินผลส�าเร็จของการ
ด�าเนินการที่ชัดเจน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

GREEN Health Hotel
กิจกรรม

เกณฑ์มาตรฐาน

E: Environment 8. การจัดการด้าน
การจัดการอาคาร สุขลักษณะอาคาร
และสิ่งแวดล้อม และพืน้ ที่โดยรอบ

คำาอธิบายเกณฑ์
1. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความ
รู้สึกผ่อนคลายส�าหรับผู้มาใช้บริการและ
พนักงาน
2. ก�าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน มีการ
ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยทั้งภายนอกอาคาร ภายใน
อาคาร และมีป้ายสัญลักษณ์บอกไว้ชัดเจน
3. จัดพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาด จัดวาง
อย่างเหมาะสม เป็นระเบียบ และปลอดภัย
เช่น ห้องออกก�าลังกาย สปา ห้องประชุม
โรงอาหารพนักงาน ห้องเก็บวัสดุสงิ่ ของ ฯลฯ

4. มีการด�าเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน เช่น
กิจกรรม 5ส สถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�า
งานฯ (Healthy Workplace Happy
for Life) เป็นต้น
9. การจัดการ
1. มีการจัดแสงสว่างเป็นไปตามกฎหมาย
แสงสว่าง อุณหภูมิ ก�าหนด
และการระบาย
2. มีการจัดการความร้อน อุณหภูมิ อย่าง
อากาศในอาคาร
เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของพนักงาน และผู้รับบริการ
3. จัดให้มรี ะบบระบายอากาศภายใน
อาคารทีด่ ี มีการจัดการคุณภาพอากาศใน
อาคารบริเวณห้องโถง ล็อบบี้ ห้องประชุม
ห้องพัก ห้องออกก�าลังกาย ฯลฯ และมี
การตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เช่น
อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ การเคลือ่ นทีข่ อง
อากาศ
อากาศฝุฝุน่ ่นละออง
ละออง(TSP
(TSPPM10
PM10) )เป็เป็นนต้ต้นน
10. การจัดการห้องพัก 1. มีการท�าความสะอาดพื้น ผนัง ผ้าม่าน
พรม ห้องส้วม เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของ
้ โซฟาตูตู้เสื้เสื้อ้อผ้ผ้าารีรีโโมท
มท
เช่น โต๊ะเก้เก้าาอีอี้ โซฟา
โทรศัพท์ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ เป็นต้น ให้
สะอาด เป็นระเบียบก่อนและหลังการ
เข้าพัก

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
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2. มีการดูแลความสะอาดของชุดเครื่อง
นอน อุปกรณ์อาบน�้า และของใช้ส่วนตัว
เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว
เสื้อคลุมอาบน�้า แก้วน�้า เป็นต้น ให้
สะอาดและเปลีย่ นทุกครัง้ เมือ่ มีการเข้าพัก
1. ด�าเนินการและจัดการหอผึ่งเย็นให้มี
11. การจัดการเชือ้
จ�านวนเพียงพอต่อการใช้งาน ตั้งอยู่ห่าง
แบคทีเรียชนิด
จากบ้านเรือน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการ
ลีจโิ อเนลลา
ฟุ้งกระจายของละอองน�้า และมีระบบ
(Legionella)
(รายละเอียดประกอบ ควบคุมและบ�าบัดน�้าในหอผึ่งเย็น และมี
การประเมิน GHH 1) ป้ายเตือนต่าง ๆ แสดงไว้ชัดเจน
2. ด�าเนินการให้ถังเก็บน�้าสะอาด มีการ
ควบคุมระดับคลอรีนตกค้างเป็นไปตาม
เกณฑ์ก�าหนด
3. ด�าเนินการล้างท�าความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศ และถาดรองรับน�้าเครื่อง
ปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. หัวก๊อกน�า้ และฝักบัวอาบน�า้ ในห้องพัก
มีการท�าความสะอาดด้วยน�้าร้อนหรือ
น�้ายาฆ่าเชื้อสม�่าเสมอ
5. ด�าเนินการไม่ให้น�้าในท่อเกิดสภาวะ
น�้านิ่ง โดยเปิดน�้าในระบบท่อน�้าปล่อย
ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที และด�าเนินการ
เป็นประจ�าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
6. มีผลการตรวจและวิเคราะห์เชื้อ
แบคทีเรียชนิดลีจโิ อเนลลา (Legionella)
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
12. การจัดการน�้ำเสีย 1. มีการติดตัง้ บ่อดักไขมันบริเวณท่อ
12. การจัดการน�า้ เสีย ระบายน�า้ เสียก่อนเข้าสูร่ ะบบบ�าบัดน�า้ เสีย
2. มีการติดตัง้ ระบบบ�าบัดน�า้ เสียเพือ่ บ�าบัด
น�า้ เสียของโรงแรม และการระบายน�า้ ทิง้
หลังผ่านการบ�าบัดแล้วไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิง่ แวดล้อม และได้มาตรฐาน
ควบคุมการระบายน�า้ ทิง้ ตามทีก่ ฎหมาย
ก�าหนด (ประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
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13. การควบคุมสัตว์
และแมลงพาหะน�าโรค

อนามัย ย
14. การจัดการอนามั
สิง่ แวดล้อมในสถานที่
ส่งเสริมสุขภาพ
1) สระว่ายน�า้ และ
คุณภาพน�า้ ในสระ
(รายละเอียด
ประกอบการ
ประเมิน GHH 2)

คำาอธิบายเกณฑ์
3. มีการจัดท�ารายงานการเดินระบบบ�าบัด
น�า้ เสียตามกฎหมายก�าหนด (กฎกระทรวง
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบการ
จัดเก็บสถิตแิ ละข้อมูล การจัดบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท�างาน
ของระบบบ�าบัดน�า้ เสีย พ.ศ.2555)
1. มีการดูแลด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกอาคารให้มคี วามสะดวกสะอาด
วามสะดวก สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุง และแมลงพาหะน�าโรค
2. มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทีป่ ลอดภัย
1. มีการท�าความสะอาดอาคารหรือสถานที่
ทีใ่ ช้อาบน�า้ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้อง
เปลีย่ นเสือ้ ผ้า จุดวางรองเท้า ตูเ้ ก็บของ
ประจ�าสระทุกวัน
2. มีการตรวจสอบสภาพบริเวณโดยรอบ
สระ ในสระว่ายน�า้ ให้มสี ภาพดี พร้อมใช้
งาน และน�า้ ในสระต้องสะอาด ไม่มคี ราบ
ตะไคร่นา�้ และเศษขยะหรือวัสดุอนื่ ใด
3. มีปา้ ยแสดงคุณภาพน�า้ เช่น ค่าคลอรีน
ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นรายวัน และมี
ป้ายกฎ/ข้อบังคับ วิธกี ารปฐมพยาบาล
ความลึกของน�า้ ในสระ แสดงเป็นภาษาไทย
และภาษาอืน่ ๆ ในต�าแหน่งทีผ่ รู้ บั บริการ
มองเห็นได้ชดั เจน
4. มีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�าสระทีผ่ า่ นการอบรม
สามารถให้ความรู้ ดูแลความปลอดภัย ให้
ความช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลและช่วยชีวติ
ตลอดเวลาทีเ่ ปิดให้บริการ
5. มีอปุ กรณ์ชว่ ยชีวติ ประจ�าสระ ได้แก่
ไม้ชว่ ยชีวติ ห่วงชูชพี เครือ่ งช่วยหายใจ
เป็นต้น มีหอ้ งปฐมพยาบาลหรือชุด
ปฐมพยาบาล และมีโทรศัพท์พร้อมกับ
ติดหมายเลขโทรศัพท์สา� คัญ ๆ แสดงไว้
ในต�าแหน่งทีม่ องเห็นชัดเจน

ผลการประเมิน
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31

ข้อเสนอแนะ

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

34
32

กิจกรรม
E: Environment
การจัดการอาคาร
และสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์มาตรฐาน

คำาอธิบายเกณฑ์

6. มีเจ้าหน้าทีค่ วบคุม ดูแล ปรับปรุง
คุณภาพน�า้ ในสระว่ายน�า้ และมีการจัดการ
คุณภาพน�า้ ในสระว่ายน�า้ ให้อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานตามทีห่ น่วยงานราชการก�าหนด
7. กรณีเปิดให้บริการสระว่ายน�า้ แก่บคุ คล
ภายนอกทีม่ ใิ ช่ลกู ค้าทีเ่ ข้าพักโดยคิด
ค่าบริการ มีการด�าเนินการตามราชการ
ส่วนท้องถิน่ ก�าหนด
2) ห้องออกก�าลังกาย 1. มีการแบ่งพืน้ ทีใ่ ห้บริการออกก�าลังกาย
(ฟิตเนส)
เป็นสัดส่วนทีช่ ดั เจน เช่น พืน้ ทีต่ อ้ นรับ
พืน้ ทีอ่ ปุ กรณ์ออกก�าลังกาย และพืน้ ที่
กิจกรรมการออกก�าลังกายกลุม่ เป็นต้น
และพืน้ ทีจ่ ดั วางอุปกรณ์ มีระยะห่าง
ระหว่างอุปกรณ์ออกก�าลังกายไม่นอ้ ยกว่า
60 เซนติเมตร และช่องทางเดินร่วมไม่นอ้ ย
กว่า 1.50 เมตร
2. ห้องออกก�าลังกายควรมีการถ่ายเท
อากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
หากใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีอุณหภูมิ
อยู่ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส
3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า
200 ลักซ์)
4. มีปา้ ยค�าแนะน�า ในการใช้อปุ กรณ์ออก
ก�าลังกาย และท�าการตรวจเช็คอุปกรณ์ออก
ก�าลังกายพร้อมใช้งานอย่างสม�า่ เสมอ
5. กรณีเปิดเพลง โดยมีความเข้มของเสียง
ในห้องออกก�าลังกายเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน
90 เดซิเบล
6. มีบคุ ลากรผูใ้ ห้บริการ ให้คา� แนะน�า ดูแล
หรือสอนออกก�าลังกาย โดยมีคณ
ุ สมบัตจิ บ
การศึกษาขัน้ ต�า่ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา
หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผูฝ้ กึ สอนการ
ออกก�าลังกาย และมีอปุ กรณ์ปฐมพยาบาล
หรือช่วยชีวติ เบือ้ งต้น
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E: Environment 15. ความปลอดภัย 1. มีเครือ่ งดับเพลิงแต่ละประเภทอย่าง
การจัดการอาคาร และสภาพแวดล้อม เหมะสม และเพียงพอ พร้อมได้รบั การ
และสิ่งแวดล้อม ในการท�างาน ให้เป็น ตรวจสอบให้พร้อมใช้งานและติดตัง้ อยูใ่ น
ไปตามกฎหมายที่
ต�าแหน่งทีส่ ามารถน�ามาใช้งานได้ทนั ที
เกีย่ วข้อง
ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตาม
1) การป้องกันอัคคีภยั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�าหนด
และการอพยพ 2. จัดให้มรี ะบบน�า้ ดับเพลิงและอุปกรณ์
หนีไฟ
ประกอบทีใ่ ช้ในการดับเพลิงขัน้ ต้นได้อย่าง
เพียงพอในทุกส่วนของอาคาร
3. ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยูใ่ นสภาพ
ทีด่ ี ไม่ชา� รุด ไม่มสี งิ่ กีดขวางหรือถูกปิดตาย
4. ก�าหนดให้มจี ดุ อพยพประจ�าโรงแรม
5. มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
2) สภาพการท�างาน 1. มีการติดตัง้ เครือ่ งจักร อุปกรณ์อย่าง
ทีป่ ลอดภัย
มัน่ คงและปลอดภัย และติดตัง้ ฝาครอบ
ส่วนทีเ่ คลือ่ นไหวของเครือ่ งจักร อุปกรณ์
ตลอดระยะเวลาการท�างาน
2. มีการเดินสายไฟทีเ่ ป็นระเบียบ ใช้สายไฟ
ถูกประเภท และมีการปฏิบตั ติ ามหลัก
เกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อุปกรณ์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ได้รบั การบ�ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี

3) สารเคมี

3. มีการก�าหนดกฎระเบียบ ขัน้ ตอน
การท�างานทีป่ ลอดภัย และมีเส้นหรือ
ขอบเขตแสดงบริเวณทีอ่ าจมีอนั ตรายหรือ
ห้ามเข้าใกล้ พร้อมป้ายเตือนต่าง ๆ ชัดเจน
4. จัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วน
บุคคลทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม และเพียงพอ
ส�าหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
1. มีสถานทีจ่ ดั เก็บสารเคมีประเภทต่าง ๆ
แยกเป็นสัดส่วน และมีปา้ ยบ่งชีช้ ดั เจน
2. มีการจัดท�าข้อมูลด้านความปลอดภัย
ของสารเคมีแต่ละประเภท และแสดงให้
เห็นชัดเจน
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3. สารเคมีที่ใช้ในการท�าความสะอาดต้อง
ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก
4. ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นรบกวน
สร้างความเดือดร้อนร�าคาญต่อชุมชน
16. ด้านสุขาภิบาล 1. สถานที่เตรียม ปรุงประกอบ และ
อาหาร (รายละเอียด รับประทานอาหาร สะอาด เป็นสัดส่วน
ประกอบการประเมิน ที่รับอาหารสดและวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ
สะอาด แยกรับอาหารเป็นสัดส่วนตาม
GHH 2)3)
GHH
ประเภทอาหาร ไม่พบสัตว์และแมลงน�าโรค
จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย อ่างล้างมือ และ
ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ใกล้บริเวณ
รับอาหารสด
2. เตรียม - ปรุงอาหารบนโต๊ะทีส่ งู จากพืน้
อย่างน้อย 60 ซม. อาหารแห้งไม่พบเชือ้ รา
ใช้สารปรุงแต่งอาหารทีป่ ลอดภัย จัดการ
อาหารสดให้สะอาดก่อนปรุง เก็บอาหาร
สดในอุณหภูมทิ ่ีต่า� กว่า 5 องศาเซลเซียส
อาหารปรุงส�าเร็จมีการปกปิ ด และน�า้ แข็ง
ที่ใช้บริโภคต้องสะอาด มีการปกปิ ด ไม่มี
สิ่งของอื่นแช่รวมไว้
3. ภาชนะ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ ต้องสะอาด
มีการฆ่าเชือ้ ภาชนะ อุปกรณ์ ภายหลังการ
ท�าความสะอาด มีการปกปิด เก็บสูงจาก
พืน้ อย่างน้อย 60 ซม. ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็น สะอาด
สภาพดี เขียงและมีดแยกใช้ระหว่างอาหาร
สุก ดิบ และผักผลไม้
4. ผูป้ ระกอบการ และผูส้ มั ผัสอาหารต้อง
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผูส้ มั ผัสอาหาร
“กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561” ผูส้ มั ผัสอาหาร
แต่งกายสะอาด ถูกต้อง เหมาะสม และล้างมือ
สะอาดก่อนเตรียม ปรุง ประกอบ เสิรฟ์
5. มีการเฝ้าระวังการปนเปือ้ นโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผูส้ มั ผัส
อาหารอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
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กิจกรรม
N: Nutrition
การจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร
อาหารปลอดภัย
และน�้าดื่ม-น�้าใช้

เกณฑ์มาตรฐาน

คำาอธิบายเกณฑ์

17. มีการจัดการ
อาหารปลอดภัย

1. เลือกอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้
ไม่ปนเปื้อนสารเคมี หรือสารก�าจัดศัตรูพืช
มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยรับรอง
18. การจัดการ
1. สถานทีว่ าง/เก็บน�า้ ดืม่ ต้องสะอาด เป็น
คุณภาพน�า้ ดืม่ -น�า้ ใช้ ระเบียบ ไม่วางน�า้ ดืม่ ใกล้แหล่งมลพิษหรือ
(รายละเอียดประกอบ สารเคมี น�า้ ดืม่ ต้องอยูใ่ นภาชนะบรรจุที่
การประเมิน GHH 3)4) สะอาด ปิดสนิท มีเลขสารบบอาหารของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) และเครือ่ งกรองน�า้ ดืม่ ต้องสะอาด
เปลีย่ นไส้กรองตามระยะเวลาทีก่ า� หนด
2. ดูแลท�าความสะอาดถังพักน�้าภายใน
อาคาร ถังพักน�้าใต้ดินสม�่าเสมอ น�้าใช้
ต้องได้มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน
น�้าประปาของการประปานครหลวง/
การประปาส่วนภูมิภาค หรือตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�า้ ประปาดืม่ ได้ กรมอนามัย
พ.ศ. 2563 มีการตรวจสอบคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน�า้ และเฝ้าระวังคุณภาพน�า้

ตอนที่ 3่ 3การดำ
การดำาเนิ�เนิ
นการพั
ฒนาตามเกณฑ์
Health
ขั้นนตอนที
นการพั
ฒนาตามเกณฑ์
Health
19. การส่งเสริม
1. มีการสือ่ สารความรูด้ า้ นการส่งเสริม
Health
สุขภาพผูร้ บั บริการ สุขภาพ สุขอนามัย และสมดุลชีวติ ให้กบั
การส่งเสริม
ผูร้ บั บริการ ผ่านช่องทางสือ่ สารต่าง ๆ เช่น
สุขภาพผูร้ บั บริการ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์
และพนักงาน
เป็นต้น
2. มีการจัดบริการด้านการออกก�าลังกาย
ให้กบั ผูร้ บั บริการ การจัดห้อง/พืน้ ทีเ่ พือ่
การออกก�าลังกาย หรือตารางการจัด
กิจกรรมเพือ่ การออกก�าลังกายประจ�า
สัปดาห์
3. มีการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กบั ผูร้ บั บริการสามารถเลือกใช้บริการได้
เช่น เมนูชสู ขุ ภาพ สินค้าทางเลือกสุขภาพ
อาหารปลอดสารพิษ เป็นต้น
4. มีการจัดบริการเพือ่ การผ่อนคลาย เช่น
มุมผ่อนคลาย มุมพักผ่อน เป็นต้น

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
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ข้อเสนอแนะ

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร
38

36

กิจกรรม

เกณฑ์มาตรฐาน

Health
การส่งเสริม
สุขภาพผูร้ บั บริการ
และพนักงาน

20. การส่งเสริม
สุขภาพพนักงาน

คำาอธิบายเกณฑ์
5. มีการด�าเนินการคุม้ ครองสุขภาพของ
ผูไ้ ม่สบู บุหรี่ โดยก�าหนดเขตปลอดบุหรี่
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง ก�าหนดประเภทหรือชือ่ ของสถานที่
สาธารณะ สถานทีท่ า� งาน และยานพาหนะ
ให้สว่ นหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดของสถานที่
และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือ
เขตสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561
6. จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อไว้
บริการ เบอร์โทรสถานพยาบาลใกล้เคียง
และเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
1. มีการให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อมแก่พนักงาน เช่น
การฝึกอบรม การเผยแพร่ขอ้ มูลด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม หรือ
กิจกรรมอืน่ ๆ เป็นต้น
2. มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กร เช่น การจัดพื้นที่ให้ออกก�าลังกาย
นันทนาการ กิจกรรมนมแม่ เป็นต้น
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
3. มีการส่งเสริมและดูแลด้านโภชนาการ
ของพนักงาน การออกก�าลังกาย กิจกรรม
นันทนาการ และอื่น ๆ เป็นต้น
4. มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีพนักงาน
ทุกคน
5. จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น/กล่อง
แสดงความคิดเห็นด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการท�างาน
6. จัดบริการห้องพยาบาลหรือชุด
ปฐมพยาบาลส�าหรับพนักงานที่เจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บ

หมายเหตุ : ผลการประเมินในแต่ละข้อ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการผูป้ ระเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
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เหตุผล/ความจำาเป็นและข้อมูลเชิงประจักษ์

ในการกำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ปี 2563 กรมอนามัยส�า รวจสถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว
โรงแรม รีสอร์ท พบว่า โรงแรม และรีสอร์ทส่วนใหญ่
ให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
มี ก ารก� า หนดเป็ น นโยบายที่ ป ระกาศเป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรให้พนักงานและผู้รับบริการทราบและถือปฏิบัติ
ร่ ว มกั น ด้ า นการจั ด การความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ และการสุขาภิบาล ได้แก่
การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้าเสีย สัตว์และแมลง
พาหะน� า โรค ทางโรงแรมและรี ส อร์ ท มี ก ารดู แ ล

และควบคุ ม ให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ด้ า นห้ อ งพั ก ทุ ก แห่ ง
มี ก ารท� า ความสะอาดก่ อ นและหลั ง การเข้ า พั ก แต่
การจัดการด้านคุณภาพอากาศภายในห้องพักให้เหมาะสม
กับการพักผ่อนของผู้รับบริการกลับพบว่า ในห้องพัก
ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์การ
เคลือ่ นตัวของอากาศ การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และคาร์บอนมอนอกไซด์ อาจส่งผลต่อความไม่สบายตัว
ของผูร้ บั บริการ นอกจากนีย้ งั พบว่าภายในห้องพักร้อยละ
70 มี ก ารสะสมของปริ ม าณฝุ ่ น ละอองที่ มี ข นาดเล็ ก
3
10 ไมครอน
ไมครอน(PM
(PM10)
50 (µg/m3)
อย่าตงไร
กว่า 10
) เกินเกิ50น (µg/m
) อย่างไรก็
าม
10

กักับบสุสุขภาพและสิ
่งแวดล้
อม อม
ขภำพและสิ
ง่ แวดล้

��คู�มม�อือ

โรงแรมที
โรงแรมที่เป็่เนป็มินตมิรตร

40
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ก็ปริตามปริ
น่ ละอองขนาดเล็
ก (PM10,
ขึน้ ภายในอาคารยั
ใ่ นระดั
นมาตรฐานเล็กกน้น้ออยยและ
และ
มาณฝุม่นาณฝุ
ละอองขนาดเล็
ก (PM
, PM2.5PM2.5)
) ที่เกิดทีขึเ่ กิ้นดภายในอาคารยั
งอยูง่ใอยูนระดั
บทีบ่เทีกิเ่ นกิมาตรฐานเล็
10
ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ภายในห้องพักของโรงแรมและรีสอร์ทยังพบปัญหาเกี่ยวกับ
ฟอร์มัลดีไฮด์ (CH2O) เกินค่ามาตรฐาน และส�าหรับแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่าง ๆ นั้น พบว่า มีการสะสมอยู่ในห้องพัก
ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ แบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่าง ๆ อาจเกิดจากทั้งภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร อย่างไรก็ตาม
ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพในสถานที่ที่มีปริมาณแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในอากาศปริมาณสูง
ในส่วนของคุณภาพอากาศบริเวณล็อบบี้ พบผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับห้องพักของโรงแรม และรีสอร์ท
ส�าหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) ในระบบน�้าใช้ของสถานบริการที่พักอาศัย
ชัว่ คราว โรงแรมและรีสอร์ทนัน้ ไม่พบเชือ้ แบคทีเรียชนิดลีจโิ อเนลลา (Legionella) ในจุดเสีย่ งทัง้ หมด ได้แก่ หอผึง่ เย็น
ถังเก็บน�้าใช้ ก๊อกน�้าและฝักบัวอาบน�้าในห้องพักที่ผู้รับบริการใช้อาบน�้าและแปรงฟัน จากข้อมูลปัจจุบันทาง
โรงแรมและรีสอร์ทส่วนใหญ่ ยังไม่มีระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรีย ชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella)
ในระบบน�า้ ใช้ให้ถกู ต้องตามค�าแนะน�าของกรมอนามัย ในส่วนของการจัดการสระว่ายน�า้ มีการจัดการได้ถกู สุขลักษณะ
และมีความปลอดภัยส�าหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ แต่ในส่วนของคุณภาพน�้าในสระพบว่ามีคลอรีนอิสระ และค่า
ความเป็นกรด-ด่างไม่อยู่ในมาตรฐานก�าหนด นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทา� ให้เกิด
โรคด้วย ได้แก่ Pseudomonas Aeruginosa อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อเข้าสู่ร่างกายของผู้รับบริการ
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ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และระบบอื่น ๆ ในร่างกายได้ นอกจากนี้ การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในอาหารทางโรงแรมมีการจัดการสถานทีเ่ ตรียม–ปรุงอาหาร อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ แต่ในส่วนของ
สุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารทั
อาหาร ทั้ง้งผู้ปรุงอาหาร และผู้เสิร์ฟอาหาร ยังปฏิบัติตัวไม่ถูกสุขลักษณะ โดยพบว่า
มากกว่าาร้ร้ออยละ
ยละ 50
50 ของผู
ของผู้ส้สัมัมผัผัสสอาหารมี
อาหารมีการปนเปื
การปนเปื้อนโคลิ
้อนโคลิ
ฟอร์
มแบคที
และยั
งพบว่
าอาหารปรุ
สุกและน�
ฟอร์
มแบคที
เรียเรียและยั
งพบว่
าอาหารปรุ
งสุกงและน�
้าแข็้าง
แข็งมากกว่
ร้อยละ
มีการปนเปื
้อนโคลิ
ฟอร์
มแบคที
นเดียวกั
ยวกันนซึซึ่งอาจส่
่งอาจส่งงผลกระทบต่
ผลกระทบต่ออสุสุขขภาพของผู
ภาพของผู้มา
มากกว่
าร้อายละ
60 60
มีการปนเปื
้อนโคลิ
ฟอร์
มแบคที
เรียเรีเช่ยเช่นเดี
รับบริการได้เช่นเดียวกับน�้าดื่ม น�้าใช้ของโรงแรมและรีสอร์ทที่หลายแห่งที่มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(Coliform Bacteria) และฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) แสดงให้เห็นถึงความไม่สะอาดของน�า้
และอาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้
ดังนั้น การด�าเนินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ท จึงมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึงมีการส่งเสริมและให้ความรู้ในการบริหาร
และจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด เช่น การจัดการคุณภาพอากาศในตัวอาคาร การจัดการคุณภาพน�้าใน
สระว่ายน�า้ การควบคุมและเฝ้าระวังเชือ้ แบคทีเรียลีจโิ อเนลลา ซึง่ เป็นเชือ้ ส�าคัญทีพ่ บการแพร่กระจายจากแหล่งก�าเนิด
ในโรงแรมและรีสอร์ท และสิ่งส�าคัญอีกประการ คือ การจัดการด้านสุขาภิบาลต่าง ๆ ในโรงแรมและสุขอนามัย
ส่วนบุคคลของพนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
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40

หน่วยงานประสานงานและการตรวจประเมินรับรอง
1. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัย

เบอร์โโทรติ
เบอร์
ทรศัดพต่อท์

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

0 5327 2740
0 5529 9280
0 5625 5451
0 3630 0832
0 3231 0368-70
0 3814 8165-8
0 4323 5902-5
0 4212 9586
0 4430 5131
0 4528 8586-8 ต่อ 301
0 75399 4604
0 7321 6776
0 2521 6550-2

2. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ภาคผนวก
รายละเอียดประกอบการประเมิน GHH 1
การจัดการเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella)
1. หอผึ่งเย็น
1.1 จำานวนหอผึ่งเย็นที่ใช้จริง ต้องน้อยกว่าที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อสำารอง
1.2 การติดตั้งควรห่างจากบ้านเรือน ชุมชนที่อาศัย หรือสถานที่ หรืออาคารอื่น ๆ ถังพักนำ้า
ช่องลมของห้องครัว อย่างน้อย 5 เมตร
1.3 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองนำ้าจากหอผึ่งเย็น
1.4 กั้นแยกบริเวณสถานที่ตั้งหอผึ่งเย็นออกจากพื้นที่ส่วนอื่น ๆ อย่างชัดเจน
1.5 มีระบบควบคุมและบำาบัดนำา้ ในหอผึง่ เย็น โดยเติมสารป้องกันการเกิดตะกรันและการสึกกร่อน
สารชีวภาพอย่างน้อย 2 ชนิด ในกรณีที่ใช้คลอรีนในการกำาจัดจุลินทรีย์ต้องควบคุมระดับคลอรีน
ตกค้างในอ่างรองรับนำ้าให้มีค่าไม่ตำ่ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ภาคผนวก
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ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

0 7321 6776
0 2521 6550-2

2. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

รายละเอียดประกอบการประเมิน GHHภาคผนวก
1
รายละเอียดประกอบการประเมิน GHH 1

การจัดการเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella)

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. หอผึ่งเย็น (Cooling tower)
1.1 จำานวนหอผึ่งเย็นที่ใช้จริง ต้องน้อยกว่าที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อสำารอง
1.2 การติดตั้งควรห่างจากบ้านเรือน ชุมชนที่อาศัย หรือสถานที่ หรืออาคารอื่น ๆ ถังพักนำ้า
ช่องลมของห้องครัว อย่างน้อย 5 เมตร
1.3 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองนำ้าจากหอผึ่งเย็น
1.4 กั้นแยกบริเวณสถานที่ตั้งหอผึ่งเย็นออกจากพื้นที่ส่วนอื่น ๆ อย่างชัดเจน
1.5 มีระบบควบคุมและบำาบัดนำา้ ในหอผึง่ เย็น โดยเติมสารป้องกันการเกิดตะกรันและการสึกกร่อน
สารชีวภาพอย่างน้อย 2การจั
ชนิดดการเชื
ในกรณี
ที่ใช้คเลอรี
าจัดจุล(Legionella)
ินทรีย์ต้องควบคุมระดับคลอรีน
้อแบคที
รียชนินในการกำ
ดลีจิโอเนลลา
ตกค้างในอ่างรองรับนำ้าให้มีค่าไม่ตำ่ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.6 นำ้าที่ใช้ในหอผึ่งเย็นต้องเป็นนำ้าประปาเท่านั้น หากเป็นนำ้าจากแหล่งอื่น ต้องผ่านการบำาบัด
อย่างน้อยด้วยระบบกรองทรายและเรซิน
1.7 ติดป้ายเตือน ห้ามเข้า หรืออันตรายห้ามเข้า รวมทั้งป้ายแสดงคำาแนะนำาสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1.8 มีการขัดล้างทำาความสะอาดหอผึ่งเย็นอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
2. ถังเก็บนำ้าใช้
2.1 มีการทำาความสะอาดถังเก็บนำ้าใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
2.2 มีการควบคุมระดับคลอรีนตกค้างในถังนำ้าใช้ มีค่าไม่ตำ่ากว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.3 มีการหมุนเวียนการใช้นำ้าในถังเก็บนำ้าใช้ในโรงแรม
3. ล้างทำาความสะอาดถาดรองรับนำ้าเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. หัวก๊อกนำ้าและฝักบัวอาบนำ้าในห้องพัก
4.1 มีการทำาความสะอาดไส้กรองและถอดหัวก๊อกนำ้า ฝักบัวออกมาแช่นำ้าร้อนที่อุณหภูมิ 65
องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือแช่สารละลายคลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
นาน 5 นาที ในกรณีไม่ได้ถอดให้ฉีดล้างด้วยนำ้าร้อนที่มีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
4.2 ฝักบัวอาบนำ้าภายในห้องพักที่ไม่มีผู้เช่า หรือปิดไว้เป็นเวลานานกว่า 1 สัปดาห์ ให้เปิดนำ้า
จากฝักบัวทิง้ ไว้ประมาณ 2-3 นาที และให้ดาำ เนินการดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
5. มีการเปิดนำ้าในระบบท่อนำ้าปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที และดำาเนินการเป็นประจำาอย่างน้อย
1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะนำ้านิ่ง
6. มีผลการตรวจและวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

รายละเอียดประกอบการประเมิน GHH 2
ด้านสุขาภิบาลอาหาร

การประเมิน

GREEN Health Hotel

การจัดการสระว่ายน�้ำ
6.1 กรณีตรวจพบเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) น้อยกว่า 100,000 ซีเอฟยู
ต่อลิตร ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม แผนการบำ�รุงรักษา ตรวจสอบ เฝ้าระวังและติดตามผลของ
ระบบผึ่งเย็นใหม่
6.2 กรณีตรวจพบเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) ตั้งแต่ 100,000 แต่
ไม่มากกว่า 1,000,000 ซีเอฟยูต่อลิตร ถือว่าอยู่ในสภาวะที่จะมีอันตรายเกิดขึ้น ต้องออก
หนังสือตักเตือนให้มีการประเมินผลวิธีการบำ�รุงรักษาใหม่
6.3 กรณีตรวจพบเชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) ตั้งแต่ 1,000,000 ซีเอฟยู
ต่อลิตรขึ้นไป ถือว่าอยู่ในสภาวะอันตรายรุนแรง ต้องออกคำ�สั่งปิดระบบทันที เพื่อกำ�จัด
สิ่งปนเปื้อน ทำ�ความสะอาด และทำ�ลายเชื้อ
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รายละเอียดประกอบการประเมิน GHH 2
การจัดการสระว่ายน�้ำ
1.สถานที่ตั้ง
1.1 ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจท�ำให้เกิดการปนเปื้อนน�้ำในสระว่ายน�้ำ เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์
สถานที่ทิ้งมูลฝอย เป็นต้น
1.2 มีรั้วหรือก�ำแพงป้องกันบุคคลภายนอก และป้องกันสัตว์เข้ามาบริเวณสระว่ายน�้ำ
1.3 ต้องอยู่ในที่น�้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรง มีไฟฟ้า และน�้ำประปาเพียงพอ มีทางเข้าออก
สะดวก
2. สระว่ายน�้ำและอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้างสระว่ายน�้ำควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุมั่นคงแข็งแรง
2.2 มีรางระบายน�้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน�้ำ มีความกว้าง 30 – 40 เซนติเมตร
2.3 มีพื้นที่ว่างส�ำหรับเดินรอบสระว่ายน�้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน�้ำขัง
ท�ำความสะอาดง่าย
2.4 ความลึกของน�้ำ มีป้ายบอกความลึก หรือเลขบอกระดับความลึกมองเห็นชัดเจน
2.5 มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน�้ำ
2.6 อาคารประกอบ สร้างด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ดูดซึมน�้ำ ท�ำความสะอาดง่าย
2.7 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บของ ที่วางหรือเก็บรองเท้าเพียงพอ
2.8 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และล้างเท้าทางเข้าบริเวณสระว่ายน�้ำ และ
เติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
3. การควบคุมดูแลสระว่ายน�้ำ
3.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน�้ำในสระว่ายน�้ำ
3.2 มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ�ำสระ (life guard) อย่างน้อย 1 คน/ผู้ใช้บริการไม่เกิน
100 คน หากเกิน 100 คน ให้ปัดเศษของ 100 คน เป็น 100 คน

การประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

GREEN Health Hotel
การจัดการสระว่ายน�้ำ
3.3 จัดการและควบคุมคุณภาพน�้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.3.1 ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 7.2 -8.4
3.3.2 คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 0.5 – 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80 – 100 ส่วนในล้านส่วน
3.3.5 ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 – 600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30 – 60 ส่วนในล้านส่วน
3.3.7 คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน
3.3.9 ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน
3.3.10 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน�้ำ 100 มิลลิลิตร
โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
3.3.12 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa)
3.4 ตรวจวิเคราะห์คลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด – ด่างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ
3.5 มีการบันทึกข้อมูลจ�ำนวนผู้ใช้สระว่ายน�้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้
3.6 จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส�ำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ชัดเจน
3.7 จัดให้มีห้องส้วม ห้องน�้ำ และมีการบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลถูกหลักสุขาภิบาล
3.8 มีการจัดการน�้ำเสียให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานท่อระบายสู่ท่อระบายน�้ำสาธารณะ
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การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

5. มีการเปิดนำ้าในระบบท่อนำ้าปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที และดำาเนินการเป็นประจำาอย่างน้อย
1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะนำ้านิ่ง
6. มีผลการตรวจและวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียชนิดลีจิโอเนลลา (Legionella) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

รายละเอี
ยดประกอบการประเมิน GHH 3
รายละเอียดประกอบการประเมิน GHH 2
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
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1. สถานที่
1.1 การจัดสถานทีส่ าำ หรับรับประทานอาหาร ปรุงประกอบอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ แยกเป็น
สัดส่วน มีการระบายอากาศเพียงพอ
1.2 บริเวณรับอาหารสดและวัตถุดิบต่าง ๆ มีสภาพดี สะอาด พื้นทำาด้วยวัสดุที่สามารถทำาความ
สะอาด ได้ง่าย เรียบ สภาพดี ไม่อยู่ใกล้ห้องนำ้าห้องส้วมและที่รวบรวมมูลฝอย
1.3 แยกรับอาหารเป็นสัดส่วนตามประเภทของอาหาร และไม่วางอาหารสัมผัสกับพื้นโดยตรง
1.4 พื้นบริเวณที่เตรียม-ปรุง ทำาด้วยวัด้าสนสุ
ดุไขม่าภิ
ดูดบซึาลอาหาร
มนำ้า ผิวเรียบ สภาพดี สะอาด ไม่ลื่น ระบายนำ้า
ได้ดีและทำาความสะอาดง่าย
1.5 โต๊ะ ที่ใช้เตรียม ประกอบ หรือปรุงอาหาร สะอาด มีสภาพดี ไม่มีคราบสกปรก สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
1.6 ไม่มีสัตว์แมลงนำาโรค และมีมาตรการในการควบคุม ป้องกัน
1.7 จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาด แยกเป็นสัดส่วน และไม่เตรียม ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณ
หน้าห้องส้วม
1.8 มีอ่างล้างมือสะอาด ใช้การได้ดี มีสบู่ใช้ตลอดเวลา
1.9 มีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด
1.10 มีการแยกมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยประเภทอื่น ๆ จากห้องครัว และนำารวม ณ จุดพักหรือ
สถานที่พักมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
1.11 มีแสงสว่างในบริเวณต่าง ๆ เพียงพอ และเหมาะสมกับกิจกรรม
2. อาหาร
2.1 เตรียม-ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมอาหารบนพื้น
ด้านหน้าหรือในห้องนำ้า ห้องส้วม
2.2 ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่ปลอดภัย มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)
2.3 มีการจัดการอาหารสด ผัก ผลไม้ มีการล้างให้สะอาดก่อนนำามาปรุง หรือเก็บ และการเก็บ
อาหารสดประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์สดควรเก็บในอุณหภูมิ
ที่ตำ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส
2.4 อาหารแห้ง ไม่พบเชื้อรา สิ่งแปลกปลอม เก็บในภาชนะสะอาด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร สำาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเครื่องหมาย อย. หรือ มอก.
2.5 อาหารปรุงสำาเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร และควรอุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง
2.6 นำ้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามคีบหรือ
ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
3. ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้
3.1 เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้
3.2 ช้อน ส้อม ตะเกียบ ต้องวางตั้งเอาด้ามขึ้นหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด มีการ

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

2.3 มีการจัดการอาหารสด ผัก ผลไม้ มีการล้างให้สะอาดก่อนนำามาปรุง หรือเก็บ และการเก็บ
5.อาหารสดประเภทต่
มีการเปิดนำ้าในระบบท่
้าปล่อยทิบเป็
้งไว้นปสัระมาณ
2-3 นาที และดำา้อเนิสันตการเป็
นประจำ
าอย่ณาหภู
งน้มอิย
าง ๆ ต้ออนำงแยกเก็
ดส่วน อาหารประเภทเนื
ว์สดควรเก็
บในอุ
1ที่ตครัำ่ากว่
้งต่าอสั5ปองศาเซลเซี
ดาห์ เพื่อไม่ยใสห้เกิดสภาวะนำ้านิ่ง
GREEN Health Hotel
6. มี2.4
ผลการตรวจและวิ
เรียชนิดเก็
ลีจบิโในภาชนะสะอาด
อเนลลา (Legionella)
างน้้นออย่
ย 2างน้
ครัอ้งยต่อปี
อาหารแห้ง ไม่พเคราะห์
บเชื้อราเชื้อสิ่งแบคที
แปลกปลอม
วางสูงอย่
จากพื
60 เซนติเมตร สำาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเครื่องหมาย อย. หรือ มอก.
2.5รายละเอี
อาหารปรุยงสำดประกอบการประเมิ
าเร็จแล้วเก็บในภาชนะทีน่สGHH
ะอาด มี2การปกปิด และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 เซนติเมตร และควรอุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง
การประเมิน
2.6 นำ้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามคีบหรือ
ด้
า
นสุ
ข
าภิ
บ
าลอาหาร
ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
ผ่าน ไม่ผ่าน
ภาชนะ่ อุปกรณ์ เครื่องใช้
1.3. สถานที
3.1 เขี
ด ต้ส่ ออาำ งมี
แยกใช้
้อ้อสัตสัว์ตสว์ุกสุกเนืเนื้อสั้อตสัสะอาด
ว์ตดว์ิบดิบและผั
กผลไม้
ยงและมี
งมี
ภาพดี
แยกใช้รระหว่
ะหว่าปรุงเนื
างเนื
ก ยผลไม้
1.1
การจั
ดสถานที
หรัสสบภาพดี
รับประทานอาหาร
งประกอบอาหาร
เป็และผั
นระเบี
บ แยกเป็น
สัดส่3.2
วน ช้มีอกนารระบายอากาศเพี
ย
งพอ
ส้อม ตะเกียบ ต้องวางตั้งเอาด้ามขึ้นหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด มีการ
ปกปิ1.2
ด เก็บริบเสูวณรั
งจากพื
้นอย่างน้อย 60ตถุเซนติ
บอาหารสดและวั
ดิบต่เามตร
ง ๆ มีสภาพดี สะอาด พื้นทำาด้วยวัสดุที่สามารถทำาความ
สะอาด
ได้ง่ายชาม
เรียถ้บวยสภาพดี
ห้องนำ้าห้องส้
วมและที
่รวบรวมมู
3.3 จาน
แก้วนำ้าไม่จัอดยูเก็่ใกล้
บในภาชนะที
่สะอาด
มีการปกปิ
ด เก็ลฝอย
บสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 1.3
เซนติแยกรั
เมตรบอาหารเป็นสัดส่วนตามประเภทของอาหาร และไม่วางอาหารสัมผัสกับพื้นโดยตรง
3.4 พืตูเ้ ้นย็บริ
น/ตูเวณที
แ้ ช่/อุ่เตรี
ปกรณ์
เก็บงรักทำษาความเย็
สภาพดี ไม่มีปลระสิ
ทธิภาพ้า
1.4
ยม-ปรุ
าด้วยวัสดุไนม่ดมีูดขซึนาดที
มนำ้าเ่ ผิพีวยเรีงพอ
ยบ สะอาด
สภาพดีมีสะอาด
ื่น ระบายนำ
เหมาะสมในการเก็
บรักษาคุ
ได้
ดีและทำาความสะอาดง่
ายณภาพอาหาร
การประเมิน
3.5 ตู้อบ/เตาอบ/เตาไมโครเวฟ/อุปด้กรณ์
อปรุงอาหาร ด้วยความร้อนอื่น ๆ สะอาด
านสุปขระกอบหรื
าภิบาลอาหาร
ผ่าน ไม่ผา่ น
มีสภาพดี และไม่ชำารุด
3.6 ล้างภาชนะด้วยนำ้ายาล้างภาชนะ และล้างด้วยนำ้าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยนำ้าไหล
รวมทั้งที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3.7 มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ ภายหลังการทำาความสะอาด เช่น ตากแดด/แช่นำ้าร้อน/แช่นำ้า
คลอรีน/ใช้เครื่องอบ เป็นต้น
4. ผู้สัมผัสอาหาร
4.1 ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
“กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561”
4.2 ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวก หรือ
เน็ทคลุมผม และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปาก-ปิดจมูก
4.3 ต้องล้างมื
ร์ฟร์ฟหรืหรื
อหลั
งสังมสัผัมสผัสิส่งสิสกปรก
ององ
งมืออให้
ให้สสะอาดก่
ะอาดก่ออนเตรี
นเตรียยม-ปรุ
ม-ปรุง-ประกอบ-เสิ
ง-ประกอบ-เสิ
อหลั
่งสกปรกและต้
และต้
าเร็จจแล้แล้วทุวทุกกชนิชนิด ด
ใช้อุปกรณ์ในการหยิบบจัจับบอาหารที
อาหารที่ป่ปรุรุงงสำสำ�เร็
4.4 ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ ต้องปกปิดแผลให้มิดชิดและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มี
โอกาสสัมผัสอาหาร
4.5 ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ โดยมีนำ้าและอาหารเป็น
สื่อต้องหยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด
4.6 มีสขุ นิสยั ทีด่ ี เช่น ตัดเล็บสัน้ ไม่ทาสีเล็บ ไม่สบู บุหรี่ หรือกระทำาใด ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
ต่ออาหารในขณะปฏิบัติงานด้านอาหาร
5. มีการเฝ้าระวังการปนเปือ้ นโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผูส้ มั ผัสอาหารอย่างน้อย
2 ครั้งต่อปี
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รายละเอียดประกอบการประเมิน GHH 3
การจัดการคุณภาพนำ้าดื่ม-นำ้าใช้

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

คู่มือ

โรงแรมที่เป็นมิตร

4.6 มีสขุ นิสยั ทีด่ ี เช่น ตัดเล็บสัน้ ไม่ทาสีเล็บ ไม่สบู บุหรี่ หรือกระทำาใด ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
ต่ออาหารในขณะปฏิบัติงานด้านอาหาร
5. มีการเฝ้าระวังการปนเปือ้ นโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผูส้ มั ผัสอาหารอย่างน้อย
2 ครั้งต่อปี

รายละเอี
ดประกอบการประเมิ
น GHH
รายละเอียยดประกอบการประเมิ
น GHH
3 4
นสุขาภิ
บาลอาหาร
การจัด้ดาการคุ
ณภาพนำ
้าดื่ม-นำ้าใช้
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1. นำ3.6
้าดื่มล้างภาชนะด้วยนำ้ายาล้างภาชนะ และล้างด้วยนำ้าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยนำ้าไหล
รวมทั
่ล้างภาชนะต้
้นอย่างน้ไม่อมยีฝ60
เมตร พื้นไม่เฉอะแฉะ ไม่วางใกล้แหล่ง
1.1้งทีสถานที
่วาง/เก็อบงวางสู
นำ้าดื่มงจากพื
ต้องสะอาด
ุ่น ไม่เซนติ
มีหยากไย่
าเชื้อภาชนะ
อุปกรณ์ ภายหลั
งการทำไม่าวความสะอาด
ตากแดด/แช่นำ้าทร้ี่ปอิดน/แช่
มลพิ3.7
ษอื่นมีกเช่ารฆ่
น ขยะ
นำ้าเสียภายในระยะ
10 เมตร
างหรือเก็บนำ้าเช่ดืน่มในภาชนะบรรจุ
สนิทนำ้า
คลอรี
เครื่องอบ
น หรือผงซักฟอก แสงแดดส่องไม่ถึง ควรวางให้สูงจากพื้นอย่างน้อย
ไว้ใกล้นก/ใช้
ับสารเคมี
วัตถุเป็อนั ต้ตราย
15
เซนติ
เ
มตร
หรื
อ
วางบนพาเลทพลาสติ
ก จัดวางให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
4. ผู้สัมผัสอาหาร
พาหะและแมลงนำาโรค
4.1 ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
1.2 นำา้ ดืม่ ในภาชนะบรรจุ
ทปี่ ดิ สนิ่จทำาต้หน่องมี
เครือ่ งหมายรั
รองคุณภาพจากสำานักงานคณะกรรมการ
“กฎกระทรวงสุ
ขลักษณะของสถานที
ายอาหาร
พ.ศ. บ2561”
อาหารและยา (อย.) ภาชนะบรรจุตอ้ งสะอาด ไม่รวั่ ซึม ไม่มคี ราบสกปรก ตะไคร่นาำ้ ไม่มรี อยแตกร้าว
ผู้สัมผัสและฝาปิ
อาหารแต่ดต้งกายสะอาด
ขน
นที่สะอาด
ขีดข่4.2
วนภายใน
องปิดผนึการจั
กเรีสวมเสื
ยดบร้
อย้อณมีไม่แภาพนำ
มีร่อสวมผ้
งรอยการฉี
อเปิดสวมหมวก
ใช้งานก่อนหรือ
การคุ
้าดื่ม-นำากั้านใช้เปืก้อขาดหรื
เน็
คลุม่มผม และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปาก-ปิดจมูก
นำาทมาดื
4.3
อให้คุณสะอาดก่
อนเตรียคม-ปรุ
ง-ประกอบ-เสิ
อหลังสัมยผัสพ.ศ.
สิ่งสกปรก
1.3 ต้นำอ้าดืงล้่มาต้งมื
องมี
ภาพตามเกณฑ์
ุณภาพนำ
้าประปาดืร่ม์ฟได้หรืกรมอนามั
2563 และต้อง
ใช้อ1.4
ุปกรณ์
ใ
นการหยิ
บ
จั
บ
อาหารที
ป
่
รุ
ง
สำ
า
เร็
จ
แล้
ว
ทุ
ก
ชนิ
ด
มีการตรวจสอบ/ล้างทำาความสะอาดเครื่องกรอง/เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำาหนด
4.4
ผู
ผัสาอาหารที
่มีบาดแผลทีอกนำ
่มือ้าต้ดือ่มงปกปิ
ดแผลให้
มิดชิเวณจุ
ดและหลี
เลี่ยงการปฏิ
ัติงานที่มี
1.5 มี้สกัมารล้
งทำาความสะอาดก๊
และหมั
่นดูแลบริ
ดบริกการนำ
้าดื่มให้สบะอาด
โอกาสสัมผัสอาหาร
1.6 ภาชนะบรรจุนำ้าดื่ม เช่น เหยือก คูลเลอร์ แก้วนำ้า ให้มีการล้างทำาความสะอาดทุกวัน และ
ผู้สัม้นผัวาง
สอาหารที
่เจ็บป่อตูวยด้
ยโรคทีมี่สกามารถติ
ไปยันการปนเปื
งผู้บริโภคได้
ำ้าและอาหารเป็
จัดเก็4.5บบนชั
ภาชนะหรื
้ที่สวะอาด
ารปกปิดดป้ต่อองกั
้อน โดยมี
วางสูนงจากพื
้นอย่างน้อนย
สื60่อต้เซนติ
องหยุเมตร
ดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด
2. 4.6
นำ้าใช้มีสขุ นิสยั ทีด่ ี เช่น ตัดเล็บสัน้ ไม่ทาสีเล็บ ไม่สบู บุหรี่ หรือกระทำาใด ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
ต่ออาหารในขณะปฏิบัติงานด้านอาหาร
2.1 ควรดูแลทำาความสะอาดถังพักนำ้าภายในอาคารอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง กรณีเป็นถังพักนำ้า
5.ใต้ดมีินกทำารเฝ้
าระวังการปนเปื
แบคที
เรียในอาหาร
ภาชนะมและมื
อผูส้ มักผัารทำ
สอาหารอย่
างน้อย
าความสะอาดอย่
างน้อ้ นโคลิ
อยปีลฟะอร์1มครั
้ง (กรณี
ที่ถังมีขนาดใหญ่
ากยากแก่
าความสะอาด
2ได้ครั
บ่อ้งยต่อๆปีให้เติมคลอรีนเพิ่มเพื่อรักษาระดับคลอรีนอิสระคงเหลือที่ปลายท่อให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ยดประกอบการประเมิ
น GHH 3้าประปาของการประปานครหลวง/การ
2.2รายละเอี
นำ้าใช้ต้องได้
มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานนำ
ประปาส่วนภูมิภาค หรือตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
2.3 มีการตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลื
อในนำณา้ ภาพนำ
โดยชุ้าดดืทดสอบภาคสนามในสถานการณ์
ปกติให้อยู่
การจัดการคุ
่ม-นำ้าใช้
ในช่วง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานการณ์โรคระบาด/สาธารณภัยอยู่ ในช่วง 0.5-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
่ม าระวังการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนำ้า ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (อ11)
3.1. นำมี้ากดืารเฝ้
หรือ1.1
ส่งตรวจทางห้
องปฏิบบนำัต้าดืิก่มารต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีหยากไย่ พื้นไม่เฉอะแฉะ ไม่วางใกล้แหล่ง
สถานที่วาง/เก็
่น าเช่ทีน่ผู้ดขยะ
นำ้าเสีย้าภายในระยะ
เมตร
ไม่ว่ดางหรื
อเก็บอนำุป้ากรณ์
ดื่มในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท
4.มลพิเจ้ษาอืหน้
ูแลระบบนำ
มีสุขลักษณะส่10วนบุ
คคลที
ี มีและใช้
ป้องกันตนเองในขณะ
ไว้
ใ
กล้
ก
บ
ั
สารเคมี
วั
ต
ถุ
อ
น
ั
ตราย
หรื
อ
ผงซั
ก
ฟอก
แสงแดดส่
อ
งไม่
ถ
ง
ึ
ควรวางให้
ส
ง
ู
จากพื
น
้
ปฏิบัติงาน เช่น การเตรียมสารคลอรีนต้องสวมถุงมือยางสำาหรับป้องกันสารเคมี แว่นนิรอย่
ภัยางน้อย
15 าเซนติ
มตร หรือวางบนพาเลทพลาสติก จัดวางให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
หน้
กาก เ(Mask)
พาหะและแมลงนำาโรค
1.2 นำา้ ดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิทต้องมีเครือ่ งหมายรับรองคุณภาพจากสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ภาชนะบรรจุตอ้ งสะอาด ไม่รวั่ ซึม ไม่มคี ราบสกปรก ตะไคร่นาำ้ ไม่มรี อยแตกร้าว
ขีดข่วนภายใน และฝาปิดต้องปิดผนึกเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือเปิดใช้งานก่อน
นำามาดื่ม

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

การจัดการคุณภาพนำ้าดื่ม-นำ้าใช้
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การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

GREEN Health Hotel

1.3 นำ้าดื่มต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพนำ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
1.4 มีการตรวจสอบ/ล้างทำาความสะอาดเครื่องกรอง/เปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำาหนด
1.5 มีการล้างทำาความสะอาดก๊อกนำ้าดื่ม และหมั่นดูแลบริเวณจุดบริการนำ้าดื่มให้สะอาด
1.6 ภาชนะบรรจุนำ้าดื่ม เช่น เหยือก คูลเลอร์ แก้วนำ้า ให้มีการล้างทำาความสะอาดทุกวัน และ
จัดเก็บบนชั้นวาง ภาชนะหรือตู้ที่สะอาด มีการปกปิดป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย
การจัดการคุณภาพนำ้าดื่ม-นำ้าใช้
60 เซนติเมตร
2. นำ1.3้าใช้นำ้าดื่มต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพนำ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
2.1
แลทำาความสะอาดถั
งพักนำ้าภายในอาคารอย่
างน้่ยอนไส้
ย 6กเดืรองตามระยะเวลาที
อน/ครั้ง กรณีเป็นถั่กงำาพัหนด
กนำ้า
1.4 ควรดู
มีการตรวจสอบ/ล้
างทำาความสะอาดเครื
่องกรอง/เปลี
ใต้ดินทำาความสะอาดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กรณีที่ถังมีขนาดใหญ่มากยากแก่การทำาความสะอาด
าความสะอาดก๊
กนำ้าดื่มบคลอรี
และหมั
แลบริเวณจุ
การนำ
สะอาด
ได้บ1.5
่อย ๆมีกให้ารล้
เติามงทำ
คลอรี
นเพิ่มเพื่อรักอษาระดั
นอิ่นสดูระคงเหลื
อทีด่ปบริ
ลายท่
อให้้าดืได้่มตให้ามเกณฑ์
มาตรฐาน
0.2-0.5 มิลนลิำ้ากดืรั่มมเช่
ต่อนลิตเหยื
ร) อก คูลเลอร์ แก้วนำ้า ให้มีการล้างทำาความสะอาดทุกวัน และ
1.6 ภาชนะบรรจุ
จัดเก็2.2บบนชั
ภาชนะหรื
อตู้ทณี่สภาพตามมาตรฐานนำ
ะอาด มีการปกปิดป้้าอประปาของการประปานครหลวง/การ
งกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย
นำ้าใช้้นวาง
ต้องได้
มาตรฐานคุ
60
เซนติวเมตร
ประปาส่
นภูมิภาค หรือตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
2. นำ2.3้าใช้มีการตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนำา้ โดยชุดทดสอบภาคสนามในสถานการณ์ปกติให้อยู่
ในช่2.1
วง 0.2-0.5
ลลิากความสะอาดถั
รัมต่อลิตร สถานการณ์
โรคระบาด/สาธารณภั
ง 0.5-1.0
ควรดูแมิลทำ
งพักนำ้าภายในอาคารอย่
างน้อยยอยู6่ ในช่
เดือวน/ครั
้ง กรณีมิลเป็ลินกถัรัมงพัต่อกลินำต้าร
ใต้ดมีินกทำารเฝ้
าความสะอาดอย่
างน้้ออนโคลิ
ยปีละฟอร์
1 ครั
้ง (กรณี
ี่ถังมี้าขนาดใหญ่
มากยากแก่การทำา(อ11)
ความสะอาด
3.
าระวังการปนเปื
มแบคที
เรียทในนำ
ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม
ได้บอ่อส่ยงตรวจทางห้
ๆ ให้เติมคลอรี
หรื
องปฏินเพิ
บัต่มิกเพืาร่อรักษาระดับคลอรีนอิสระคงเหลือที่ปลายท่อให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร)
4. เจ้
ลระบบนำ
้ามีสุขณลัภาพตามมาตรฐานนำ
กษณะส่วนบุคคลที่ด้าี ประปาของการประปานครหลวง/การ
มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองในขณะ
2.2าหน้
นำ้าาใช้ที่ผตู้ด้อูแงได้
มาตรฐานคุ
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
เช่
น
การเตรี
ย
มสารคลอรี
น
ต้
อ
งสวมถุ
ง
มื
อ
ยางสำ
าหรับป้่มอได้
งกันกรมอนามั
สารเคมี แว่
นนิรภั2563
ย
ประปาส่วนภูมิภาค หรือตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้าประปาดื
ย พ.ศ.
หน้ากาก (Mask)
2.3 มีการตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนำา้ โดยชุดทดสอบภาคสนามในสถานการณ์ปกติให้อยู่
ในช่วง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานการณ์โรคระบาด/สาธารณภัยอยู่ ในช่วง 0.5-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. มีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนำ้า ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (อ11)
หรือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบนำ้ามีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองในขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น การเตรียมสารคลอรีนต้องสวมถุงมือยางสำาหรับป้องกันสารเคมี แว่นนิรภัย
หน้ากาก (Mask)
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การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

50
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เอกสารอ้างอิง
ส�แนวโน้
านักอนามั
อม กรมอนามั
ย. สถานการณ์ธุครวามเสี
ย่ งด้านอนามั
ยสิง่ แวดล้
อมของสถานบริ
มธุรยกิสิจง่ แวดล้
/อุตสาหกรรม
ป 2561-2563
กิจโรงแรม
สิงหาคม
2561.
(อินเทอเน็ตก).ารที
(เข้าพ่ ถึกั งอาศั
เมืย่อชัวัว่ นคราว
ที่ 24
ในพื้นที่เศรษฐกิ
กรกฎาคม
2563).จพิเข้เศษ.
าถึง2563.
ได้จาก: https://bit.ly/3ogrReZ
ส�พระราชบั
านักอนามัยญสิญั่งแวดล้
อม กรมอนามั
. คู่มือ2535.
โครงการโรงแรม
องค์
ทหารผ่า2563).
นศึก:
ติ ก ารสาธารณสุ
ข ยพ.ศ.
(อิ น เทอร์น่เ าน็อยู
ต )่ น่(เข้าพัากถึ.ง เมื
่ อ วักนารสงเคราะห์
ที่ 24 กรกฎาคม
เข้กรุ
าถึงเทพฯ.
ได้จาก:2549.
http://bit.ly/2jua700
ส�พระราชบั
านักอนามัยสิญง่ แวดล้
ม กรมอนามั
ย. เอกสารเผยเเพร่
บบประเมิ
(อินเทอร์2563)
เน็ต).
ญั ติ โอรงแรม
พ.ศ.
2547. (อิ นแเทอร์
เ น็ ตน).GREEN
(เข้ า&ถึCLEAN
ง เมื่ อ วั นHospital
ที่ 24 2563.
กรกฎาคม
ถึงจเมืาก:่อวัhttp://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C349/%C349-20-2547-a0001.pdf
นที่ 4 ตุลาคม 2563) เข้าถึงได้จาก: https://greenclean.anamai.moph.go.th/
เข้(เข้
าถึงาได้
?getDoc=18
ส� า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กรมอนามั ย . การควบคุ ม เฝ า ระวั ง ป ญ หาการแพร่ ร ะบาดโรคลี เจี ย นแนร์ .
ส�านักอนามัองค์
ยสิก่งแวดล้
อม กรมอนามั
ฒนาอนามั
ยสิ่งแวดล้อมในชุมชนส�าหรับเจ้าหน้าที่. (อินเทอร์เน็ต).
ารสงเคราะห์
ทหารผ่ยา.นศึคู่มกือ:การพั
กรุงเทพฯ,
2550.
(เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563) เข้าถึงได้จาก : http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.
ส� า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กรมอนามั ย . คู ่ มื อ การพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนสำ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ .
php?nid=975&filename=totalbook
(อินเทอร์เน็ต). (เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563) เข้าถึงได้จาก : http://env.anamai.moph.go.th/
พระราชบัewt_dl_link.php?nid=975&ﬁlename=totalbook
ญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547. (อินเทอร์เน็ต). (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) เข้าถึงได้จาก:
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C349/%C349-20-2547-a0001.pdf
ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย.คู่มือโครงการโรงแรม น่าอยู่ น่าพัก.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:
พระราชบักรุ
ญงญัเทพฯ.
ติ ก ารสาธารณสุ
2549. ข พ.ศ. 2535. (อิ น เทอร์ เ น็ ต ) (เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2563).
เข้าถึงได้จาก: http://bit.ly/2jua700
ส�านักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย. สถานการณ์ความเสีย่ งด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของสถานบริการทีพ่ กั อาศัย
แนวโน้ ม ธุชัร่วกิคราวในพื
จ /อุ ต สาหกรรม
ปี จ2561-2563
้นที่เศรษฐกิ
พิเศษ. 2563.ธุ ร กิ จ โรงแรม สิ ง หาคม 2561. (อิ น เทอเน็ ต ). (เข้ า ถึ ง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563). เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3ogrReZ
ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย.เอกสารเผยเเพร่แบบประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 2563.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ไทย) จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร? (อินเทอร์เน็ต). (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563).
(อินเทอร์เน็ต). (เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563) เข้าถึงได้จาก: https://greenclean.anamai.moph.
เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/2VzhKWp
go.th/?getDoc=18
COVID-19 : EIC มองเศรษฐกิจโลกผ่านจุดต�า่ สุด แต่จะฟืน้ ตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึง่ หลังของปี 2020. (อินเทอร์เน็ต).
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ไทย) จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร? (อินเทอร์เน็ต). (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563).
(เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563). เข้าถึงได้จาก: https://www.scbeic.com/th/home
เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/2VzhKWp
COVID-19 : EIC มองเศรษฐกิจโลกผ่านจุดตำ่าสุด แต่จะฟนตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลัง
ของป 2020. (อิ น เทอร์ เ น็ ต ). (เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2563). เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
https://www.scbeic.com/th/home
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ที่ปรึกษา
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
นายสมชาย ตู้แก้ว

คณะผู้จัดทำา
อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำา
นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี
นายนิพนธุ์ อ้นแฉ่ง
นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน์
นายพลาวัตร พุทธรักษ์
นางสาววราภรณ์ บุญภักดี
นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี
นางพรพรรณ บุญปลิก
นางสาวรัตนา เฒ่าอุดม
นางสาวอุไรพร ถินสถิตย์
นางสาวปาริชาติ จ�านงการ
นางสาวภัทยา พิมพาสีดา
นางสาวประภัสสร ขจร
นางสาวศิริลักษ์ กลิ่นมาลี
นายตวงสิทธิ์ วิมุตายน
นางสาวฐิติพร ผาสอน
นางสาวกัลยลักษณ์ ทับทิมใส
นางสาวชัญญานุช เวียงแก้ว
นางสาวณัฐณิชา ทองเจริญ
นายชัยรัชต์ จันทร์ตรี
นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เรียบเรียง
นางสาวชไมพร เป็นสุข

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
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