
สรุปผลการออกตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อ าเภอบ้านหลวง 
ตามโครรงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน   

ปี พ.ศ.2562 – 2563 
รายช่ือผู้ออกตรวจ 

1. นายชัยพล  โรจนวิสิฐ  นายอ าเภอบา้นหลวง 
2. นายพิรุฬห์  เต็มสวัสดิ์  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ 
3. นายเกษตร  ปะทิ  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
4. ร.ต.อ.สัมพันธ์  กล้าหาญ  (แทน)ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านหลวง 
5. นายรัฐวิทย์  ตันแก้ว  ปลัดอ าเภอ 
6. นายปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร  ปลัดอ าเภอ   
7. นายสมพิศ  วิชัยต๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
8. นางสาวพิชญา  อายุยืน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
9. นายนภดล  สุดสม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
10. นายประสิทธิ์  คนสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
11. นางศรินทร์ทิพย์ ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
12. นางริณนาร์  บุญทน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
13. นางสาวรจนา  ไสยาสน์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางจิรพา  จันทร์ส าเร็จ  นักวิชาการสาธารณสุข 
15. นางสาวทิพย์รัตน์  กันทะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
1. สรุปผลการด าเนินการออกตรวจแนะน าร้านจ าหน่ายเหล้า บุหรี่ การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 / พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2561 และประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง 
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 มีค าสั่งให้สถานที่ 
ร้านอาหาร ร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดน่านปิดพ้ืนที่หรือ
บริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดจ าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่
วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึง 19 เมษายน 2563  ครั้งที่ 1 
- ร้านอาหาร/ร้านค้า ที่ออกตรวจ จ านวน 27 ร้านซึ่งส่วนใหญ่รับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

แต่ก็ยังพบบางร้านยังมีตั้งแสดงอยู่ซึ่งได้แนะน าให้เก็บมิดชิดแล้ว ทั้งนี้ได้แนะน าการท าความสะอาดร้าน
บ่อยๆ และให้ผู้มารับบริการล้างมือ สวมหน้ากากก่อนเข้าใช้บริการในร้าน  

- ทั้งนี้ได้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในร้านค้า/ร้านอาหาร สถาน
ประกอบการ พ้ืนที่อ าเภอบ้านหลวง ขอความร่วมมือให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ท าความสะอาดอาคาร ร้านค้า เช่น พื้น ผนัง ประตู ตู้ต่างๆ บริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอน ลูกบิด
ประตู ราวจับ ปุ่มกด ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลส าหรับท าความสะอาดมือ หรืออ่างล้างมือไว้หน้าร้าน ให้ผู้ใช้บริการท าความ
สะอาดมือก่อนและหลังเข้าไปใช้บริการร้าน 



- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคนและล้างมือก่อนและหลังเข้าใช้
บริการในร้าน 

- ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในร้าน มีการป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และท าความสะอาด
มือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูกโดยไม่จ าเป็น และพนักงานท าความสะอาดต้องสวม
ถุงมือขณะปฏิบัติงาน และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 

2. สรุปผลการด าเนินการออกตรวจแนะน าร้านจ าหน่ายเหล้า บุหรี่ การบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 / พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2561 และประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง 
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีค าสั่งให้สถานที่ 
ร้านอาหาร ร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดน่านปิดพื้นที่หรือ
บริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดจ าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่
วันที่ 19 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563  ครั้งที่ 2 
- ร้านอาหาร/ร้านค้า ที่ออกตรวจ จ านวน  37 ร้านซึ่งส่วนใหญ่รับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ได้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในร้านค้า/ร้านอาหาร สถาน
ประกอบการ พ้ืนที่อ าเภอบ้านหลวง ขอความร่วมมือให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ท าความสะอาดอาคาร ร้านค้า เช่น พื้น ผนัง ประตู ตู้ต่างๆ บริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอน ลูกบิด
ประตู ราวจับ ปุ่มกด ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลส าหรับท าความสะอาดมือ หรืออ่างล้างมือไว้หน้าร้าน ให้ผู้ใช้บริการท าความ
สะอาดมือก่อนและหลังเข้าไปใช้บริการร้าน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคนและล้างมือก่อนและหลังเข้าใช้
บริการในร้าน 

- ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในร้าน มีการป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และท าความสะอาด
มือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูกโดยไม่จ าเป็น และพนักงานท าความสะอาดต้องสวม
ถุงมือขณะปฏิบัติงาน และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 

                                                                                                               
นางสาวพิชญา  อายุยืน      ผู้จัดท ารายงาน 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

                                                                                                     

 
                                                   นายเกษตร  ปะทิ     ผู้ตรวจรายงาน 

สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 



 
 
 
 
 
 


