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คำนำคำนำ
     โครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ และโรงแรมปลอดบุหรี่นั้นเปน

กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน การสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมอบหมายใหมูลนิธิใบไมเขียวเปนผูดำเนินการ

     ในคูมือเลมน้ีเน้ือหาเบ้ืองตนเก่ียวกับบุหร่ี การปลอดบุหร่ีท้ังในรูปแบบ

ดานนโยบายและการปฏิบัติอีกท้ังไดสอดแทรกขอมูลความสำเร็จ ดานการ

ปลอดบุหร่ีในท่ีตางๆ โดยตองขอขอบคุณมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี

สสส. และผานหนวยงานตางๆท่ีอนุเคราะหขอมูลในสวนตางๆ และในสวนทาย

ไดมีคูมือการดำเนินงานโรงแรมปลอดบุหรี่ ตลอดจนมาตรฐานโรงแรม

ปลอดบุหร่ี เพ่ือใหโรงแรมใชเปนแนวทางในการดำเนินงานไดอยางแทจริง

และมีประสิทธิภาพตอไป

     คูมือเลมนี้ไดรับความอนุเคราะหเขียนและเรียบเรียงโดย ผศ. ดร.

จิรพล สินธุนาวา โดยความมุงหวังใหโรงแรมท่ีกาวสูโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ

เร่ิมตนท่ีถูกจุด จากการเปนโรงแรมปลอดบุหร่ีและนำทางตางๆไปประยุกต

ปฏิบัติไดพรอมทั้งเปนการเปดมิติดานการทองเที่ยวของประเทศไทย

ในรูปแบบใหม คือ “สรางเสริมสุขภาพ” และ “ปลอดบุหรี่”

     ทางคณะผูจัดทำขอขอบคุณขอมูลจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี

และหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) ท่ีใหการสนับสนุนในการจัดทำคูมือเลมน้ี เพ่ือเปนเอกสาร

เผยแพรใหความรู และเปนคูมือในการฝกอบรมของพนักงานโรงแรม ใหมี

สวนรวมในการรณรงคเรื่องโรงแรมปลอดบุหรี่ตอไป

ขอขอบคุณ

มูลนิธิใบไมเขียว
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ทำไมตองปลอดบุหรี่ทำไมตองปลอดบุหรี่
     ควันบุหร่ีในอากาศรอบตัวเรา ประกอบดวยควันบุหร่ีท่ีเกิดจากการเผาไหม

ของบุหร่ีระหวางท่ีผูสูบบุหร่ีสูบ (ประมาณรอยละ 85 ) และควันบุหร่ีท่ีผูสูบ

บุหร่ีพนออกมาภายหลังจากการดูดควันบุหร่ีเขาปอดแลว (ประมาณรอยละ

15 ) ควันบุหร่ีในอากาศประกอบดวยสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอรางกายเชนเดียว

กับควันบุหร่ีท่ีผูสูบบุหร่ีสูดเขาสูปอด เชน คารบอนมอนอกไซด แอมโมเนีย

อาเซนิก ปรอท ฟอรมาดีไฮด  และสารกอมะเร็งชนิดอื่น ๆ 

     ผูท่ีไดรับควันบุหร่ี จึงมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนในการเปนโรคตางๆ ตางจากผูท่ี

ไมไดรับควันบุหรี่ ดังนี้

     มะเร็ง – ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรอยละ 30

หลักฐานชัดเจน - มะเร็งปอด

หลักฐานบงบอกวาเปนสาเหตุหนึ่ง – มะเร็งเตานม, มะเร็งปากมดลูก,

มะเร็งกลองเสียง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว

     เสนเลือดหัวใจตีบ  - ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รอยละ 30

     รายงานการวิจัยพบวา ความเส่ียงของการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบของ

คนท่ีไดรับควันบุหร่ีสูงเทากับคนท่ีสูบบุหร่ีวันละ 1 ถึง 9 มวน ท่ีเปนเชนน้ี

เพราะการไดรับควันบุหร่ีแมในจำนวนไมมาก ก็จะมีผลทำใหเกิดการจับตัว

ของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติ  ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดเสนเลือดตีบ 

การไดรับควันบุหร่ียังทำใหเสนเลือดแข็งตัวเร็วข้ึน ทำใหเลือดไปเล้ียงหัวใจ

ลดลง

     เสนเลือดในสมองตีบ  ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รอยละ 27 เชนเดียวกับ

กลไกการเกิดเสนเลือดหัวใจตีบ

     ถุงลมปอดโปงพอง  ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รอยละ 25

     โรคหอบหืด  ความเสี่ยงการเกิดโรคหอบหืดของเด็กที่อยูในบาน

ที่มีผูปกครองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนสูบบุหรี่  เพิ่มขึ้นรอยละ 60

ในเด็กที่เปนโรคหอบหืดอยูแลวอาการจะรุนแรงขึ้นและรักษายากขึ้น

     ทารกตายกระทันหันโดยไมทราบสาเหตุ ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน รอยละ
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     การติดเชื้อของทางเดินหายใจในเด็กเล็กอายุนอยกวา 2 ขวบ เชน

หลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบเพิ่มขึ้นรอยละ 57 ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ในเด็กท่ีมีแมสูบบุหร่ีมากกวาท่ีมีพอสูบบุหร่ี  สันนิษฐานวาสวนหน่ึงเปนผล

จากการที่เด็กไดรับควันบุหรี่ขณะยังอยูในครรภที่มารดาสูบบุหรี่

     โรคน้ำค่ังในชองหูสวนกลาง มีสถิติเพ่ิมข้ึนในเด็กเล็กท่ีมีพอ-แมท่ีสูบบุหร่ี

     ผลกระทบตอทารกในครรภ ทำใหเด็กมีน้ำหนักนอยกวาปกติ  และ

มีโอกาสแทงมากขึ้น

ขอมูล : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย ลอนดอน

คนไทยตกเปนเหย่ือ ท้ังๆท่ีไมสูบคนไทยตกเปนเหย่ือ ท้ังๆท่ีไมสูบ
     ท่ีผานมาการศึกษาถึงระดับการไดรับควันบุหร่ีมือสองของคนไทยยังมี

นอยมาก แตเชื่อวาคนไทยที่ไมสูบบุหรี่จำนวนมากไดรับควันบุหรี่มือสอง

จากสาเหตุดังตอไปนี้

     1. จำนวนคนไทยท่ีสูบบุหร่ีมีท้ังส้ินประมาณ 10 ลานคนเปนชายไทย

ที่อายุมากกวา 15 ปขึ ้นไปรอยละ 37.2  และหญิงไทย รอยละ 2.2

แมจะมีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะสวนใหญ แตการสำรวจ

พบวายังมีผูฝาฝนสูบบุหรี่ในสถานที่ที่หามสูบในสัดสวนที่สูงโดยตลอด

ยกตัวอยางเชน การสำรวจท่ีทำโดยเอแบคโพลล เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548

พบวาประชาชนในเขตกทม. ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา

เคยพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่ตาง ๆ  ซึ่งกฎหมายกำหนดใหเปนเขต

ปลอดบุหรี่ ดังนี้ มีการสูบในหองสุขาสาธารณะรอยละ 78.7 ตูโทรศัพท

สาธารณะรอยละ 71.3 สถานท่ีราชการ / รัฐวิสาหกิจรอยละ 63.2 สถาน

ศึกษาระดับต่ำกวาอุดมศึกษารอยละ 55.3 

     2. การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคุณพอของเด็กระดับ ป.2-ป.4

จำนวน 1,000 คน พบวารอยละ 47 สูบในบาน รอยละ 25 สูบขณะดูทีวี

กับลูก  และรอยละ 37 สูบในรถขณะที่ลูกอยูดวย 
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10 เหตุผลท่ี...ท่ีทำงาน รานอาหาร
และสถานที่สาธารณะตางๆ
ตองปลอดบุหรี่ 

10 เหตุผลท่ี...ท่ีทำงาน รานอาหาร
และสถานที่สาธารณะตางๆ
ตองปลอดบุหรี่ 
1. การไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบเปนอันตรายตอสุขภาพและทำใหผูไมสูบ

   บุหรี่ปวยและเสียชีวิตได

2. พนักงานทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมในการปกปองตนเองจากการไดรับ

   ควันบุหรี่

3. หลักฐานทางวิทยาศาสตรแสดงใหเห็นวา เครื ่องปรับอากาศหรือ

   เคร่ืองฟอกอากาศ ไมสามารถปองกันผูคนจากอันตรายของควันบุหร่ีได

4. กฎหมายหามสูบบุหรี่ไมสงผลกระทบใดๆ ตอรานคาและธุรกิจ

5. สิทธิในการใชชีวิต จะตองหมายรวมถึงการมีความรับผิดชอบในการ

   ไมทำรายผูอื่น

6. ประชาชนสวนใหญสนับสนุนกฎหมายกำหนดเขตปลอดบุหรี่

7. สาธารณชนสวนใหญใหความรวมมือปฏิบัติตามกฎหมายจัดเขตปลอดบุหร่ี

8. มาตรการจัดเขตปลอดบุหรี่มีการประกาศใชและประสบผลสำเร็จแลว

   ในหลายประเทศ มาตรการนี้จึงควรมีการดำเนินการในทุกประเทศ

9. มาตรการเขตปลอดบุหรี่เปนมาตรการที่มีประสิทธิผลตอการสราง

   สุขภาพมาก

10. นโยบายปลอดบุหรี่ที่ไดผล คือ การมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

ขอมูล : http://www.ashaust.org.au/SF'03/support.htm
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ทั่วโลกตื่นตัว “ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่”ทั่วโลกตื่นตัว “ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่”

     ในปจจุบันเราจะเห็นขาวจากประเทศตางๆ ทยอยประกาศนโยบาย

ปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาทั่วโลกตื่นตัวตอ

ผลกระทบตางๆ ของการไดรับควันบุหรี่ และนโยบายปลอดบุหรี่จะเปน

ตัวชวยที่ทำใหคนไมสูบบุหรี่มีสุขภาพดีขึ้น เพราะไดรับอากาศบริสุทธิ์

นอกจากนี้ ยังชวยคนสูบบุหรี่ใหเลิกสูบไดงายขึ้น

• ไอรแลนดเหนือ : พบวากฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะชวยคน

ใหเลิกสูบบุหรี่ไดถึงรอยละ 40

ขาวจาก BBC news 8 มีนาคม 2006

• นิวซีแลนด : หลังจากบารเปนเขตปลอดบุหรี่ไดประมาณ 1 ป รัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนดประกาศวานโยบายน้ีทำใหสุขภาพ

ของประชาชนดีขึ้น  

ขอมูล www.smokefreelaw.co.nz  วันที่ 8 ธันวาคม 2005

• สหรัฐอเมริกา : ผลการวิจัยในเมืองพลูโบ รัฐโคโลลาโดสหรัฐอเมริกา

พบวาอัตราการปวยดวยโรคหัวใจลมเหลวลดลงถึงรอยละ 27 ในระยะเวลา

1 ปครึ่งหลังจากมีการใชกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

ขอมูล : Confirms Montana study 14 พฤศจิกายน 2005

• นอรเวย : รัฐบาลนอรเวยกลาววา หลังจากการประกาศใชกฎหมาย

หามสูบบุหร่ีในบาร ไนทคลับ และรานอาหารท้ังหมด ต้ังแตเดือนมิถุนายน

2547 ประโยชนท่ีไดรับ ไดแก สุขภาพของประชาชนดีข้ึน อัตราการสูบบุหร่ี

ลดลง คุณภาพของอากาศในสถานบันเทิงดีขึ้น 

ขอมูล : Norway Health Affairs Directorate report, 2005

• นิวซีแลนด : ความเสี่ยงในการไดรับควันบุหรี่ของผูไมสูบบุหรี่ลดลง

อยางรวดเร็วตั้งแตนิวซีแลนดประกาศหามสูบบุหรี่ในบารทั้งหมดตั้งแต

วันท่ี 10 ธันวาคม โดยมีการวิจัยพบวาระดับของสารพิษไฮโดรเจนไซยาไนด

ลดลงถึงรอยละ 40 ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทำใหคนท่ีไดรับควันบุหร่ีเสียชีวิต 

ขอมูล : report, Sydney Morning Herald 23 ธันวาคม 2004
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ประโยชนสูงสุดเมื่อที่ทำงานปลอดบุหรี่ประโยชนสูงสุดเมื่อที่ทำงานปลอดบุหรี่
     www.WorkingSmokeFree.com ไดสรุปประโยชนสูงสุดสำหรับ

ที่ทำงานปลอดบุหรี่ไว ดังนี้

• ควรสนับสนุนที่ทำงานปลอดบุหรี่ คนสวนใหญในสังคมตื่นตัวและรูวา

การสูบบุหรี่มีผลเสียมากมาย การไดรับควันบุหรี่ในที่ทำงานเปนความ

รูสึกที่ไมยุติธรรม จึงมีผูคนมากมายสนับสนุนนโยบายปลอดบุหรี่และ

รวมกิจกรรมปลอดบุหร่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ขอมูลจาก Gallup polls พบวา

คนอเมริกันไมเพียงแตรูวาควันบุหร่ีมือสองเปนอันตรายเทาน้ัน แตยังชวย

กันลดอันตรายจากควันบุหรี่ดวยการสนับสนุนนโยบายปลอดบุหรี่ในทุก

รูปแบบ จะเห็นไดจากรอยละของคนอเมริกันท่ีเครงครัดตอกฎหมายหาม

สูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 81 ในป 1983 เปนรอยละ 94 ในป 1992

• สหรัฐอเมริกา : กฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง เปนวิธีการกำจัด

โรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพ หากไมมีการหามสูบบุหรี่ สถานบันเทิง

เหลานี้จะเปนแหลงของโรคมะเร็ง

ขอมูล : media release 8 กันยายน 2004

• อิตาลี : ยอดขายบุหรี่ตกมากกวารอยละ 10 ภายในหนึ่งป หลังจาก

อิตาลีประกาศหามสูบบุหรี่ในบารและสถานที่สาธารณะอื่นๆ ตั้งแตเดือน

มกราคม ป 2549  

ขอมูล : Bloomberg News, 5 มกราคม 2006

• ออสเตรเลีย : รายงาน  Sydney Morning Herald ระบุวา จำนวน

ผับ-บารปลอดบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้นทำใหวัยรุนทั้งหลายตองการเลิกสูบบุหรี่

แสดงใหเห็นวา การหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเปนนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการปองกันปญหาการสูบบุหรี่

ขอมูล SMH report, 4 พฤษภาคม, 2005

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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• สรางความรูสึกที่ดีใหกับพนักงาน  นโยบายปลอดบุหรี่เปนของขวัญ

ที่มีคามากสำหรับพนักงาน   เพราะเปนการประกาศวา เจาของกิจการ

หวงใยสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และลูกคา เจาของกิจการ

ที่เห็นคุณคาของนโยบายนี้จะเอื้อประโยชนใหกับพนักงาน ทำงานอยู

ในสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ นโยบายที่ทำงานปลอดบุหรี่ ยังชวย

ใหพนักงานท่ีสูบบุหร่ีสูบนอยลง และเลิกสูบบุหร่ีไดงายข้ึน ทำใหมีสุขภาพ

ดีขึ้น

• เพ่ิมพูนผลผลิตใหกับบริษัท ท่ีทำงานปลอดบุหร่ีเพ่ิมผลผลิตใหกับบริษัท

เพราะลดปญหาสุขภาพที่จะเกิดกับพนักงานที่ไมสูบบุหรี่ แตเจ็บปวย

เพราะไดรับควันบุหรี่ และทำใหพนักงานที่สูบบุหรี่ไมขาดงานบอยๆ

เน่ืองจากทำใหเขาเลิกบุหร่ีไดและมีสุขภาพดีข้ึน เพราะสรางสภาพแวดลอม

ปลอดบุหรี่ และสงเสริมใหเขาเลิกบุหรี่

• ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน มีการประเมินวาพนักงาน

ท่ีเลิกสูบบุหร่ีจะประหยัดคารักษาพยาบาลไดประมาณ 1,429 ดอลลารตอป

ถาพนักงานสามารถเลิกบุหร่ีไดกอนอายุ 65 ป จะสามารถประหยัดคาใชจาย

ไดถึงรอยละ 45-67 ของเวลาทั้งหมดในชีวิตของคนคนนั้น ที่ตองเสียคา

ใชจายในการรักษาโรคตางๆ ที่มีผลมาจากการสูบบุหรี่

• เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัท หลายหนวยงานหันมาสรางนโยบาย

ปลอดบุหรี่ เพราะสิ่งนี้สงผลใหลูกคามองบริษัทในแงบวก ลองประเมิน

ลูกคาดูวา คนไมสูบบุหรี่เปนคนสวนใหญในสังคม ถาลูกคามีประมาณ

รอยละ 75  บริษัทก็ควรจะตัดสินใจดำเนินนโยบายปลอดบุหรี่ เพื่อสราง

ความประทับใจใหกับลูกคา นอกจากน้ี นโยบายปลอดบุหร่ียังทำใหบริษัท

มีภาพพจนในการเปนผูวาจางที่ดี มีความมั่นคง และหวงใยสุขภาพของ

พนักงานจึงทำใหมีผูอยากเขารวมงานดวยจำนวนมาก และในที่สุดผล

ที่ตามมาคือ บริษัทมีพนักงานที่มีคุณภาพ

ขอมูล: www.WorkingSmokeFree.com

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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ขอพิสูจน : นโยบายปลอดบุหรี่ชวยลด
พนักงานที่สูบบุหรี่
ขอพิสูจน : นโยบายปลอดบุหรี่ชวยลด
พนักงานที่สูบบุหรี่
• มหาวิทยาลัยแพทยแคลิฟอรเนีย ไดสำรวจในป 1991 พบวาพนักงาน

ท่ีสูบบุหร่ีนอยกวา 45 ซองตอป จะเปนพนักงานท่ีอยูในสำนักงานปลอดบุหร่ี

• มหาวิทยาลัยแพทยแคลิฟอรเนียไดขอสรุปจากการสำรวจวา นโยบาย

ปลอดบุหร่ีในท่ีทำงานทำใหมีพนักงานท่ีสูบบุหร่ีนอยกวาท่ีทำงานไมปลอด

บุหรี่ โดยบริษัทปลอดบุหรี่จะมีพนักงานที่สูบบุหรี่ประมาณรอยละ 13.7

สวนบริษัทที่ไมปลอดบุหรี่จะมีพนักงานที่สูบบุหรี่ประมาณรอยละ 20.6

• งานวิจัยในป 1994 ท่ีตีพิมพใน American Journal of Public Health

พบวา พนักงานท่ีสูบบุหร่ีในท่ีทำงานปลอดบุหร่ีจะสามารถลดปริมาณการ

สูบบุหรี่ลงประมาณ 1 ซองตอสัปดาห หรือคิดเปนรอยละ 15 

• งานวิจัยโดยสถาบัน Johns Hopkins  Hospital พบวา นโยบายปลอด

บุหร่ีลดจำนวนผูสูบบุหร่ีในท่ีทำงานไดถึงรอยละ 20 ตอวัน และลดจำนวน

บุหรี่ที่สูบในชวงเวลาทำงานไดถึงรอยละ 51 

• หน่ึงปหลังจากท่ีคลินิก Ochsner ในเมืองนิวออรลีนปลอดบุหร่ี จำนวน

ของพนักงานท่ีสูบบุหร่ีลดลงรอยละ 22 ถึงรอยละ 14 และคนท่ียังสูบบุหร่ี

อยูรอยละ 81 สูบบุหรี่นอยลงคือ ต่ำกวา 8 มวนตอวัน

• ผลจากนโยบายปลอดบุหรี่ที่โรงพยาบาล Deaconess Hospital ในรัฐ

นิวอิงแลนด พบวา พนักงานเลิกสูบบุหรี่ไดถึงรอยละ 26  และ 3 ใน 4

ของพนักงานทั้งหมดลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง

• ภายในปแรกท่ี Harvard School of Public Health ปลอดบุหร่ี พนักงาน

รอยละ 27 เลิกสูบบุหรี่ได

• ภายใน 20 เดือนที่บริษัท New England Telephone Company

ปลอดบุหร่ี พนักงานรอยละ 21 สามารถเลิกสูบบุหร่ีได เม่ือเปรียบเทียบกับ

รายงานในหลายปที่ผานมา พนักงานจะเลิกบุหรี่ไดรอยละ 2-5 เทานั้น

และพนักงานประสบผลสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ถึงรอยละ 42

ขอมูล :
1. Centers for Disease Control and Prevention :
   Office on Smoking and Health, USDHHS, Wellness
   Council of America,  American Cancer Society.
   Making your workplace smokefree : A decision
   makers’s guide 1996.
2. Center for Health Promotion and Publications.
   The Dollar (and sense) Benefits of Having a
   Smoke-Free Workplace. Lansing, Michigan
   Tobacco Control program, 2000.
3. www.WorkingSmokeFree.com

ที่มาของขอมูล :
www.smokefreelaw.co.nz , 8 ธันวาคม 2005
• รายงานลาสุดของยุโรปพบวาเขตปลอดบุหร่ีทุกแหงในโลก
  ไมสงผลกระทบตอธุรกิจ    
ขอมูล : Smokefree Europe Statement, 2 มิถุนายน 2003
• การทบทวนงานวิจัย 106 ช้ินจากท่ัวโลก พบวา นโยบาย
  ปลอดบุหร่ีไมมีผลกระทบตอธุรกิจทุกประเภท ย่ิงไปกวาน้ัน
  ยังกอใหเกิดผลในทางบวกตอธุรกิจตางๆ มากขึ้น

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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“ปลอดบุหรี่” มีแตกำไร“ปลอดบุหรี่” มีแตกำไร

     ปญหาสำคัญท่ีเจาของกิจการไมดำเนินนโยบายปลอดบุหร่ี หรือตัดสินใจ

ลาชาตอการดำเนินนโยบายน้ี ก็เพราะกลัววาจะขาดรายไดหรือ รายไดจะลดลง

นี่คือขอเท็จจริงตางๆ ที่ยืนยันไดวา นโยบายปลอดบุหรี่ใหประโยชนกับ

กิจการตางๆ มากกวาสรางความเสียหาย

• ขอความท่ีตีพิมพ ในวารสาร British Medical Journal ระบุวา รานอาหาร

และบารในแทสมาเนียไมไดรับผลกระทบจากนโยบายปลอดบุหรี่ 

ขอมูล : South Australian dining study,  14 กุมภาพันธ 2005 

• หน่ึงปหลังจากบารในนิวซีแลนดปลอดบุหร่ี  รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ออกมาเปดเผยวา ผลการศึกษาและความคิดเห็นของประชาชนตอการ

ประกาศใหสถานท่ีทำงาน บาร ปลอดบุหร่ี พบวาขอมูลทางเศรษฐกิจและ

แนวโนมของลูกคาเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน หลังจากกฎหมายน้ีมีกำหนดใช

ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2004 และไดขอสรุปท่ีตรงกันวานโยบายน้ี ดีตอสุขภาพ

ของประชาชน ประชาชนตางสนับสนุนนโยบายน้ี และไมมีผลกระทบใดๆ

ตอธุรกิจ

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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สัญลักษณโครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ :
โรงแรมปลอดบุหรี่
สัญลักษณโครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ :
โรงแรมปลอดบุหรี่

“ดาว” หมายถึงสัญลักษณท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย แสดงถึงมาตรฐานโรงแรม

“ใบไมเขียว” เปนสัญลักษณท่ีไดรับการยอมรับ แสดงถึงประสิทธิภาพ

ของโรงแรม หรือ สถานประกอบการดานมาตรฐานส่ิงแวดลอม โดยไดรับ

เกียรติบัตรจากมูลนิธิใบไมเขียว

“ดอกลีลาวดี สีขาว” บงบอกถึงความสะอาด บริสุทธ์ิ  ซ่ึงไดนำเปน

สัญลักษณถึงความรวมมือรวมใจจากทุกฝายในการทำใหสถานที่อยูและ

ที่ทำงานมีความสะอาด สดชื่น  มีสุขภาพที่สมบูรณปราศจากมลพิษ

“หนาจ่ัว” เปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงความชดชอย งดงาม ส่ือถึงความงาม

ที่นาพักผอนของโรงแรมในประเทศไทย

“เคร่ืองหมายหามสูบบุหร่ี” เปนสัญลักษณหามสูบบุหร่ี (สัญลักษณ

สากล) แสดงถึงการหามสูบบุหรี่ เมื่อพบเห็นเครื่องหมายนี้

“โลโกมูลนิธิใบไมเขียว และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)” มูลนิธิใบไมเขียวเปนหนวยงานท่ี

ดำเนินงานโครงการโรงแรมสรางเสริมสุขภาพ: โรงแรมปลอดบุหร่ี โดยไดรับ

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.)

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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ที่ไหนบางตองปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายที่ไหนบางตองปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย
     สถานท่ีเหลาน้ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ี เพ่ือ

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

1.สถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไดแก

1) รถยนตโดยสารประจำทาง

2) รถยนตโดยสารรับจาง

3) ตูโดยสารรถไฟ

4) เรือโดยสาร

5) เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ

6) ที่พักผูโดยสารเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศและที่พักผูโดยสาร

รถไฟฟา

7) ลิฟตโดยสาร

8) ตูโทรศัพทสาธารณะ

9) รถรับสงนักเรียน

10) โรงมหรสพ

11) หองสมุด

12) รานตัดผม สถานเสริมความงาม รานตัดเส้ือ รานขายยา และสถานท่ี

บริการอินเตอรเน็ตเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

13) หางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือสถานท่ีจำหนายสินคาเฉพาะบริเวณ

ที่มีระบบปรับอากาศ

14) สถานที่ออกกำลังกายเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

15) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน

16) ศาสนสถานเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ

17) สถานที่จำหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่

จัดเลี้ยงเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่

10



18) สุขา 

19) ทาเทียบเรือสาธารณะ

20) สถานที่เลนกีฬาโบวลิ่ง

21) บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม เฉพาะที่เปนระบบปรับอากาศ

22) สถานที่ใหบริการนวดแผนไทย หรือนวดแผนโบราณ

23) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ, กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ, กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย

2. สถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ยกเวนบริเวณหองพักสวนตัว

หรือหองทำงานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่นั้น ไดแก

1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่ำกวาระดับอุดมศึกษาโดยครอบคลุมพื้นที่

ภายในบริเวณรั้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งหมด

2) อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป

3) สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน

4) สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน

5) สนามกีฬาในรม

3. สถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ยกเวนหองพักสวนตัว หรือหองทำงาน

สวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่นั ้นและบริเวณ ที่จัดไวใหเปน

“เขตสูบบุหรี่” ไดแก

1) อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2) บริเวณแสดงสินคาหรือนิทรรศการเฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ

3) สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

4) ธนาคารและสถาบันการเงิน

5) สำนักงานที่มีระบบปรับอากาศ

6) อาคารทาอากาศยาน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2548 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

สุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123

ตอนพิเศษ 17ง วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่

หมวดที่ 1. การดำเนินการตามกฎหมายตามหลักการเบื้องตนของโรงแรมปลอดบุหรี่

ลักษณะหรือคุณสมบัติเบื้องตนของโรงแรมปลอดบุหรี่

1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข

   (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553

2. ประกาศนโยบายหรือวิสัยทัศน และพันธกิจที่เกี่ยวกับโรงแรมปลอดบุหรี่ใหพนักงานทุกคนไดทราบ

3. ปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายเปนโรงแรมปลอดบุหรี่

4. ติดสัญลักษณโรงแรมปลอดบุหรี่ตามสถานที่ตางๆ

1. โรงแรมไดดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

     1.1.................................................................................................................................................

     1.2.................................................................................................................................................

     1.3.................................................................................................................................................

2. โรงแรมไดดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2553 เร่ืองกำหนดเคร่ืองหมายของเขต

   สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่หรือไม

3. โรงแรมของทานไดจัดใหมีสถานที่สูบบุหรี่ โดยมีนโยบายหรือสัญลักษณ โดยชัดเจน 

4. โรงแรมไดเขารวมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่

      

     หลักฐานประกอบ ........................................................................................ เมื่อวันที่ .......................................

     ผูที่รับผิดชอบ .....................................................................................................................................................

5. โรงแรมของทานมีนโยบายปลอดบุหรี่ โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนหรือไม

   

    หลักฐานประกอบ ........................................................................................ เมื่อวันที่ ........................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

6. โรงแรมของทานไดเผยแพรนโยบายปลอดบุหร่ีใหพนักงาน  หุนสวนทางธุรกิจ ลูกคา และชุมชนไดทราบใชหรือไม 

    

   หลักฐานประกอบ ......................................................................................... เมื่อวันที่ ........................................

   ผูที่รับผิดชอบ ........................................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่

หมวดที่ 2. สวนของพนักงาน และการมีสวนรวมของพนักงาน
     โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่รณรงคและชื่นชมโรงแรม และพนักงานที่ปลอดบุหรี่ และสนับสนุนการเผยแพร
เพื่อใหสังคมปลอดบุหรี่

ลักษณะของพนักงานและสวนของพนักงานปลอดบุหรี่
1. พนักงานมีความสุขกาย สุขใจ ทำงานอยางมีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรง
2. พนักงานใชเวลาพักและนอกเวลาทำงานดวยการออกกำลังกาย สันทนาการ อานหนังสือ หรือกิจกรรมตางๆ
   ที่หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
3. โรงแรมจัดมุมตางๆ หองหรือสถานที่ของพนักงานที่ทำใหบรรยากาศในการทำงานราบรื่น

สวนของพนักงานรวมถึงสวนตางๆ ดังนี้
1. พนักงานไมเดินสูบบุหรี่ในสถานที่ตางๆ ของโรงแรม
2. พนักงานที่สูบบุหรี่ สูบเฉพาะในหองสูบบุหรี่ และ / หรือ ที่ที่จัดใหสูบบุหรี่เทานั้น
3. พนักงานสูบบุหรี่สูบที่จุดใหสูบบุหรี่ซึ่งหางจากตัวอาคารอยางนอย 2 เมตร
4. พนักงานไมสูบบุหรี่ขณะอยูในเครื่องแบบ
5. โรงแรมมีสถานที่ใหพนักงานฝากบุหรี่ไวกอนเขาทำงาน
6. โรงแรมมีพนักงานที่สูบบุหรี่นอยกวารอยละ 20 ของพนักงานทั้งหมด
7. พนักงานที่สูบบุหรี่รูวาจะลด และเลิกการสูบบุหรี่ โดยโรงแรมใหการสนับสนุน

1. พนักงานไดทราบถึง พรบ. คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่
    เปนรอยละ ....................... ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

2. พนักงานไดรับทราบถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2553 เร่ืองกำหนดเคร่ืองหมายของเขตสูบ
    บุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่
    เปนรอยละ ....................... ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบในการสื่อสารและติดประกาศ ........................................................................................................

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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3. พนักงานไดรับทราบถึงนโยบายการปลอดบุหรี่ของโรงแรม ตามที่ไดติดประกาศใหทราบดังนี้

    1.  การเพิ่มจำนวนหองพักปลอดบุหรี่

    2.  ลดจำนวนพนักงานสูบบุหรี่ จนปลอดบุหรี่ทุกคน

    3.  ชี้แจงผูสมัครงาน และพนักงานถึงนโยบายการปลอดบุหรี่

    4.  เผยแพรการปลอดบุหรี่ใหลูกคา หุนสวนธุรกิจ และชุมชนไดทราบและทำตาม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบในการติดประกาศ ..........................................................................................................................

4. โรงแรมไดจัดสถานที่ที่สูบบุหรี่ไวดังนี้

    1.  ที่สูบบุหรี่ของพนักงาน ซึ่งไมสามารถติดตอกับสวนปลอดบุหรี่ตางๆได

    2.  ที่สูบบุหรี่นอกอาคาร ใหพนักงานและลูกคาโดยไมรบกวนคนปลอดบุหรี่

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

5. หองที่จัดเปนหองปลอดบุหรี่ สวนของพนักงานไดติดปายปลอดบุหรี่อยางชัดเจนหรือไม

    

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

6. หองที่จัดเปนหองปลอดบุหรี่ จัดเปนรอยละ ...................... ของหองทำงาน

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

7. พนักงานโรงแรมยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ไมสูบบุหรี่ขณะอยูในเครื่องแบบใชหรือไม

       

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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8. โรงแรมไดจัดสถานที่สูบบุหรี่ นอกอาคารโดยหางจากตัวอาคารอยางนอย 2 เมตร และถูกปรับเปลี่ยนที่สูบบุหรี่
    ใหอยูใตลมตามฤดูกาลใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

9. พนักงานสูบบุหรี่ในที่ที่จัดใหสูบบุหรี่เทานั้นโดยไมเดินสูบบุหรี่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

10. พนักงานหามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

11. พนักงานหามสูบบุหรี่ขณะอยูในเครื่องแบบใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

12. พนักงานหามพกพาบุหรี่เขามาในสถานที่ทำงานใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

13. พนักงานหามเก็บบุหรี่ไวในเครื่องแบบใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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14. พนักงานหามเก็บบุหรี่ไวในตูล็อคเกอร ในสำนักงาน ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

15. พนักงานหามเดินสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ของโรงแรมและรานคาในโรงแรมใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

16. พนักงานตองทำความสะอาดมือ และแปรงฟนหลังสูบบุหรี่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

17. ทานไดจัดโครงการปลอดบุหรี่ใหแกพนักงานมากกวา 3 ครั้ง ตอปใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

18. พนักงานไดเขารวมกิจกรรมการปลอดบุหรี่มากกวา รอยละ 80 ใชหรือไม กรุณาระบุจำนวนพนักงานที่เขารวม

     กิจกรรมในแตละครั้ง

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

    กิจกรรมครั้งที่....................เมื่อ....................................จำนวนพนักงานที่เขารวม...........................คน

    กิจกรรมครั้งที่ี่....................เมื่อ....................................จำนวนพนักงานที่เขารวม...........................คน

    กิจกรรมครั้งที่....................เมื่อ....................................จำนวนพนักงานที่เขารวม...........................คน

    กิจกรรมครั้งที่....................เมื่อ....................................จำนวนพนักงานที่เขารวม...........................คน

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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19. โรงแรมของทานมีจำนวนพนักงานที่ปลอดบุหรี่เปนรอยละ........................ของจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือ
     เทากับจำนวน..................................คน
    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

20. พนักงานไดรับทราบนโยบายการปลอดบุหรี่ และยินดีเขารวมโครงการปลอดบุหรี่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

21. พนักงานท่ีสูบบุหร่ีแลวสามารถปลอดบุหร่ีไดเปนรอยละ.....................ของพนักงานท่ีสูบบุหร่ีท้ังหมดหรือเทากับ
     จำนวน..........................คน
    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

22. โรงแรมของทานจัดใหมีการเขาปรึกษา หรือใหขอมูลขาวสาร หรือจัดทำโครงการชวยผูสูบบุหร่ีใหปลอดบุหร่ีใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

23. ศูนยใหการปรึกษา หรือผูรับผิดชอบโครงการปลอดบุหรี่ไดเก็บสถิติและเผยแพรใหพนักงานไดรับทราบเพื่อ
     สนับสนุนการปลอดบุหรี่อยางตอเนื่องใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ .................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

24. พนักงานไดรับทราบและสามารถเผยแพรผลเสียของการสูบ และควันบุหร่ี และผลดีของการมีสุขภาพท่ีปลอดบุหร่ี
     ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................
    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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25. พนักงานของทานมีความสุขกาย สุขใจมากขึ้นจนสามารถลดคาใชจายเกี่ยวกับอาการทางเดินหายใจ ลดอัตรา

     การเจ็บปวย ลดอัตราการขาด สาย ไดใชหรือไม  อัตราการขาด สาย ลาปวย ที่ลดลงเปนรอยละ…………..ของ

     จำนวนพนักงานทั้งหมด

    หลักฐานประกอบ .................................ผูรับผิดชอบ ...........................................................................................

26. ฝายบริหาร หัวหนาแผนก และผูจัดการแผนกตางๆ เปนตัวอยางที่ดีในการปลอดบุหรี่ และสนับสนุนโครงการ

     โรงแรมปลอดบุหรี่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

27. โรงแรมของทานไดจัดงบประมาณไวสำหรับดำเนินโครงการปลอดบุหรี่คือ..........................................บาทตอป

     ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ .................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

28. จำนวนพนักงานที่ตรวจพบ หรือเจ็บปวยเกี่ยวกับอาการทางเดินหายใจ 

       โรคถุงลมโปงพอง            จำนวน.........................คนตอป

       โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง  จำนวน.........................คนตอป

       โรคหอบหืด                   จำนวน.........................คนตอป

       โรคไมเกรน                   จำนวน..........................คนตอป

29. โรงแรมของทานไดจัดการทำการสำรวจคุณภาพสุขภาพและจำนวนผูสูบบุหรี่อยางนอยปละครั้งใชหรือไม 

    หลักฐานประกอบ .................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่

หมวดที่ 3 สำนักงานและหองปฏิบัติการปลอดบุหรี่

     โครงการโรงแรมปลอดบุหร่ีสนับสนุนใหปลอดบุหร่ีในสำนักงานเพ่ือสุขภาพกายและใจท่ีดีของทุกคน สงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการทำงาน การตัดสินใจ และความสัมพันธอันดี

ลักษณะของสำนักงานปลอดบุหรี่มี ดังนี้

1. อากาศในสำนักงานสดชื่น

2. โตะทำงานสะอาดเรียบรอย บงบอกถึงบรรยากาศทำงานท่ีไมมีความกดดัน หรือความเครียดของเจาของสำนักงาน

3. บรรยากาศสดใสดวยตนไมตามจุดตางๆ

4. ไมมีที่เขี่ยบุหรี่

5. ผูจัดการและพนักงานมีแตรอยยิ้ม และการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

สำนักงานและหองปฏิบัติการ หมายถึงสถานที่ตางๆ ดังนี้ 

1. หองทำงานสวนตัว และระเบียง

2. หองทำงานรวม และระเบียง

3. หองโถง และทางเดิน

4. บริเวณตอนรับแขก

5. หองประชุม และระเบียง

6. หอง/สถานที่ฝกอบรม

7. หองสุขา

8. หองเตรียมอาหาร

9. หอง/สถานที่ปฏิบัติการของชาง 

10. หอง/สถานที่ซักรีด

11. หองและสถานที่เก็บของหรือคลังสินคา

12. หองและสถานที่เรือนตนไม และปุย

13. หองคนขับรถ

14. หองและสถานที่ปฏิบัติการอื่นๆ

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่

19



1. ทางเขาสำนักงานและบริเวณตอนรับแขก มีสัญลักษณปลอดบุหรี่ชัดเจนใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

2. ไดจัดสถานท่ีหรือหองสูบบุหร่ี ซ่ึงแยกเคร่ืองทำความเย็น หรือแยกทอสงความเย็นจากสำนักงานเพ่ือปองกนไมให

   ควันหรือกลิ่นบุหรี่เขาไปในสำนักงานใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

3. จัดใหมีการวางที่เขี่ยบุหรี่นอกอาคารที่อยูใตลมและหางจากอาคารอยางนอย 2 เมตร ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

4. ไมจัดใหมีการวางที่เขี่ยบุหรี่ในที่และหองในสำนักงานใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

5. มีการจัดเก็บและรับฝากบุหร่ีกอนเขาสำนักงานหรือไม อนุญาตใหเก็บบุหร่ีไวในโตะ และบริเวณสำนักงานใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

6. มีการจัดและปรับเปล่ียนตนไมเพ่ือบรรยากาศในสำนักงานและสถานท่ีตางๆ มีความรมร่ืนและนาทำงานใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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7. โตะทำงานไดรับการจัดระเบียบและความสะอาดใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

8. ไดจัดแยกสวนที่วางเครื่องถายเอกสารของสำนักงาน ในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวกใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................     

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

9. ไดจัดตารางการทำความสะอาดเครื่องทำความเย็นปละครั้งใชหรือไม (หากไมใชกรุณาระบุจำนวนครั้งที่ทำความ

   สะอาด)

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

10. สำนักงานทั้งหมดของโรงแรมทานปลอดบุหรี่ใชหรือไม

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่

หมวดที่ 4 สวนบริการลูกคา และแขก ปลอดบุหรี่

สวนบริการลูกคาและแขกปลอดบุหรี่ ควรมีลักษณะดังนี้

1. อากาศในสถานที่ตางๆ สดชื่นและสะอาด

2. ไมมีรองรอยของการไหมหรือกลิ่นบุหรี่ที่เฟอรนิเจอร ฝาผนัง และอื่นๆ

3. ไมมีกลิ่นของ น้ำหอมปรับอากาศ แตอาจมีกลิ่นสมุนไพรตางๆ ที่ชวยในการบำบัด

4. ไมมีที่เขี่ยบุหรี่ในสวนบริการลูกคา และแขก

5. มีสัญลักษณปลอดบุหรี่จัดวางไวอยางชัดเจน

6. พนักงานสามารถอธิบายใหลูกคาและแขกไดเขาใจอยางเปนมิตรไมตรีจิต

สวนบริการลูกคาและแขก หมายถึง หองและสถานที่ ดังตอไปนี้

1. หองโถง บริเวณแผนกตอนรับ

2. ทางเดิน และในสวน

3. เฉลียง และระเบียงของหองตางๆ

4. หองจัดเลี้ยง

5. หองรับแขก

6. สถานหรือหองอำนวยความสะดวกของลูกคาและแขก

7. Spa และศูนย และสถานที่ออกกำลังกาย

8. หอง หรือสโมสรเด็ก

9. หอง หรือสถานที่สันทนาการ (Guest Activity)

10. ทาง หรือลูวิ่ง

11. ศาลาพักผอน

12. เรือ และรถโดยสาร รวมถึงทารถและทาเรือ

13. อาคารจอดรถ

14. รานคา และหองโถง รานคาภายในโรงแรม

15. หองและสถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม

16. Lobby

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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1. โรงแรมไดติดตั้งสัญลักษณ ปลอดบุหรี่ไวชัดเจนใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

2. โรงแรมไดจัดหองหรือสถานที่สูบบุหรี่โดยไมใหควันเขามาในหองหรือสถานที่ปลอดบุหรี่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

3. โรงแรมไดแจงใหลูกคาและแขกที่สูบบุหรี่ไดทราบเพื่อใหสูบบุหรี่ที่จุดที่จัดไวใหเทานั้นใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

4. ไมมีลูกคา แขก หรือบุคคลตางๆ ที่เขามาในโรงแรมเดินสูบบุหรี่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

5. โรงแรมไดจัดการทำความสะอาดเครื่องทำความสะอาดในสวนของลูกคาและแขกปละครั้งใชหรือไม

    หากไมใชจำนวน...........................ครั้งตอป

6. ในรอบ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน หรือ กรกฎาคม – ธันวาคม) โรงแรมไดเปล่ียนผา หรือท่ีหุมเบาะเฟอรนิเจอร

   หรือทำสี หรือขัดสีใหมเนื่องจากรอยไหมใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ ........................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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7. โรงแรมไดมีตนทุนและคาใชจายในการทำความสะอาดสวนของลูกคา แยกดังนี้

7.1 หองพักแขก เฉลี่ย................................บาท/หอง/เดือน

7.2 หองจัดเลี้ยง เฉลี่ย................................บาท/หอง/เดือน

8. โรงแรมไดจัดใหมีหองและสถานที่ปลอดบุหรี่เปนรอยละ..........................ของจำนวนหองและสถานที่ในสวนของ

    ลูกคาและแขก

9. โรงแรมไดจัดใหมีหองพักแขกปลอดบุหรี่เปนรอยละ................................ของจำนวนหองพักแขก

    ทั้งหมดหรือเปนจำนวน............................................หอง

10. โรงแรมไดจัดส่ิงพิมพ เชน จดหมาย จดหมายถึงลูกคา/แขก หรือแผนผัง หรือ Tent card หรืออ่ืนๆ แจงใหลูกคา

     /แขก มีสวนรวมในการปลอดบุหรี่ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ..................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ ........................................................................................................................................

11. พนักงานในสวนบริการลูกคา/แขกสามารถส่ือสารกับแขกถึงเหตุผลในการปลอดบุหร่ีอยางมีมิตรไมตรีจิตใชหรือไม

 

ยกตัวอยางขอความที่ใชในการสื่อสารกับแขก

1. “เพื่อสุขภาพที่ดีของทาน และบุคคลอันเปนที่รักของทานโรงแรมเราไดจัดเปนโรงแรมปลอดบุหรี่”

2. “โรงแรมของเราเปนโรงแรมปลอดบุหรี่”

3. “เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ โรงแรมไดจัดที่สูบบุหรี่ไวนอกอาคาร”

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่

หมวด 5 กิจกรรมและการปฏิบัติการเพื่อการปลอดบุหรี่ในโรงแรมและพนักงานอยางตอเนื่อง

     โครงการโรงแรมปลอดบุหร่ีเสนอแนวทาง กิจกรรม และการปฏิบัติการเพ่ือใหการปลอดบุหร่ีในโรงแรม และพนักงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ลักษณะของโรงแรมปลอดบุหรี่ มีดังนี้

1. โรงแรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข

2. มีสัญลักษณของโรงแรมปลอดบุหรี่ตามสถานที่อำนวยความสะดวกและที่ใหบริการที่ตางๆ

3. มีหองพักปลอดบุหรี่อยางนอย 65% ของหองพักทั้งหมด

4. พนักงานตระหนักถึงการไมสูบบุหรี่

5. มีจุดหรือหองหรือสถานสำหรับผูสูบบุหรี่ที่ไมรบกวนผูไมสูบบุหรี่

6. ไมมีบุคคลใดๆ ในโรงแรมเดินสูบบุหรี่

7. พนักงานทุกคนรับทราบ เขาใจ และสามารถสื่อสารการเปนโรงแรมปลอดบุหรี่ไดอยางชัดเจน

8. พนักงานเผยแพรการปลอดบุหรี่ในครอบครัว ชุมชน และในสังคม ในโอกาสตางๆ

แนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติการ มีดังนี้

1. โรงแรมไดจัดกิจกรรมเก่ียวกับการปลอดบุหร่ีใหพนักงาน และเชิญสมาชิกชุมชนใหเขารวมอยางนอยทุกๆ 6 เดือน

   ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................

2. โรงแรมใหความรู เบอร Quit line เบอรโทรศัพทของหนวยงานที่ชวยปลอดบุหรี่ และใหคำปรึกษา 

                                               ใช (Quit line โทร. 1600)      ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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3. โรงแรมจัดใหมีการตรวจสุขภาพ เพ่ือตรวจอาการทางเดินหายใจ และไมมีพนักงานท่ีมีอาการทางเดินหายใจบกพรอง

   ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

4. ในชวงการสัมภาษณงาน ผูสัมภาษณไดแจงใหผูสมัครไดทราบถึงนโยบายการปลอดบุหร่ีและพนักงาน เพ่ือลดจำนวน

   พนักงานผูที่สูบบุหรี่ลดลง ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ ................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

5. พนักงานลงนามในเอกสารที่โรงแรมเขียนขึ้นในเรื่องของนโยบาย และหลักการของโรงแรม เพื่อใหพนักงานไดมี

   สวนรวมในการชวยกันปลอดบุหรี่ตอไปอยางยั่งยืน ใชหรือไม

    หลักฐานประกอบ .................................................................................................................................................

    ผูที่รับผิดชอบ .......................................................................................................................................................

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

ใช     ไมใช

คูมือโรงแรมปลอดบุหรี่
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