
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

1    2 พ.ค. 2565 ประเมินตลาดตามมาตรการ   ความ

ปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID 

Free Setting)

ตลาดในพื้นที่ อ.รัตภูมิ/อ.บางกล่ํา อ.รัตภูมิ/อ.บางกล่ํา น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

2    2-3 พ.ค. 2565 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย   ด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

 จ.สงขลา

หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ

ความปลอดภัย      ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

3    3 พ.ค. 2565 ประเมินตลาดตามมาตรการ   ความ

ปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID 

Free Setting)

ตลาดในพื้นที่ อ.ควนเนียง อ.ควนเนียง น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

4  3 พ.ค. 2565 เตรียมการดําเนินงาน big rock เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน รพ.สงขลา/รพ.หาดใหญ่ น.ส.วรัญญา นะมาเส

น.ส.รวมพร กูลเริ่มตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

5    3 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

6    5 พ.ค. 2565 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย   ด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอกระแสสินธุ์ รพ.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ

ความปลอดภัย      ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

7    5 พ.ค. 2565 ประเมินตลาดตามมาตรการ   ความ

ปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID 

Free Setting)

ตลาดในพื้นที่ อ.สะเดา/อ.คลองหอยโข่ง  อ.สะเดา/อ.คลองหอยโข่ง นส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

8    5 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

9    5 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

10   5 พ.ค. 2565 ประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวัดงขลาร่วมกับ อบจ.

เจ้าหน้าที่ปฏิการฉุกเฉินการแพทย์

จังหวัดสงขลา

ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา น.ส.นิตยา ทองกอบสม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5

11  5 พ.ค. 2565 ติดตามการดําเนินงานอนามัยการ

เจริญพันธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับ

การประเมิน RHD (รีแอคเครดิต)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน รพ.สต. ต.ทรายขาว 

อ.เมือง จ.สงขลา

นางเสาวลักษณ์ เพชรชาตรี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

12  5-6 พ.ค. 2565 ประชุม wellness plan ร่วมกับศูนย์

อนามัยที่ 12 ยะลา

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.วรัญญา นะมาเส

น.ส.รวมพร กูลเริ่มตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

13   6 พ.ค. 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ดําเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE จังหวัดสงขล

นายอําเภอ/ ปลัดอําเภอ/ สาธารณสุข

อําเภอ/ผู้ประสานงานโครงการฯ  รวม

อําเภอละ 4 คน

ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.

สงขลา

น.ส.รัฐชญา ล่องเซ่ง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

14    6 พ.ค. 2565 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย   ด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอระโนด รพ.ระโนด อ.ระโนด หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ

ความปลอดภัย      ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

15   9 พ.ค. 2565 ลงสํารวจตํารับ/ตําราหมอพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย/

3 คน

อําเภอสิงหนคร น.ส.กติกา ประเสริฐทองสุก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

16   9 พ.ค. 2565 จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์

ฉุกเฉินอย่างครบวงจร ครั้งที่ 

3/2565

คณะกรรมการ Service Plan สาขา

อุบัติเหตุจังหวัดสงขลา

ห้องประชุมนภารัตน์ ชั้น 6 

โรงพยาบาลหาดใหญ่

นายวรพจน์ รัสกิจ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

17  9 พ.ค. 2565 เยี่ยมเสริมพลังโครงการมหัศจรรย์ 

1000 วัน

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สอน.พะตง อ.หาดใหญ่ นางหนึ่งฤทัย ลุนหวิทยานนท์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

18      10 พ.ค. 2565 เตรียมพื้นที่โครงการคัดกรองมะเร็ง

เต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม

เคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ห้องประชุม สสอ.กระแสสินธุ์ นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

19      10 พ.ค. 2565 ติดตามเยี่ยมการป้องกันการจมน้ํา

เด็กต่ํากว่า 15 ปี และ D-RTI 

อ.เทพา

ผู้รับผิดชองงานป้องกันการจมน้ํา และ 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สสอ.เทพา นายวรพจน์ รัสกิจ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5

20    10 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอเมือง,หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่/อ.เมืองสงขลา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

21    11 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร/ตรวจสอบ  เรื่อง

ร้องเรียน

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอเมือง,สิงหนคร อ.สิงหนคร/อ.เมืองสงขลา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

22    11 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

23  11 พ.ค. 2565 กิจกรรมสสร้างแรงจูงใจให้ชาว

กระแสสินธุ์ที่ลังเลใจและปฏิเสธการ

รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019

ทีม MCATT จังหวัดสงขลาทีม MCATT

 อําเภอกระแสสินธุ์

อ.กระแสสินธุ์ น.ส.อัญชลิกา จุลสวัสดิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

24  11-12 พ.ค. 2565 จัดประชุมสมองเสื่อม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ห้องประชุมฑิฆัมพร สสจ.สงขลา น.ส.วรัญญา นะมาเส

น.ส.รวมพร กูลเริ่มตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

25   12 พ.ค. 2565 เตรียมพื้นที่โครงการคัดกรองมะเร็ง

เต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม

เคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ห้องประชุม สสอ.หาดใหญ่ นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

26    12 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอระโนด/    

สทิงพระ

อ.ระโนด/อ.สทิงพระ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

27    12 พ.ค. 2565 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต

เครื่องสําอาง/วัตถุอันตราย

สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง/วัตถุอันตราย

อําเภอเมือง/นาทวี

อ.นาทวี/อ.เมือง น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

28    12 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

29   12 พ.ค. 2565 ตรวจคลินิกขออนุญาตใหม่ คลินิกใหม่ 2 แห่ง อ.จะนะ/อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

30   13 พ.ค. 2565 ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวด 1/สปา 2 แห่ง อ.เมืองสงขลา/อ.สะเดา นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5

31  16-20 พ.ค. 2565 ส่งมอบและสาธิตการใช้เครื่อง 

Heamo cue ให้ 2 อําเภอนําร่อง

เพื่อแก้ไขปัญหาซีดในเด็กปฐมวัย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สสอ.เทพา/สสอ.สะบ้าย้อย นางหนึ่งฤทัย ลุนหวิทยานนท์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

32    17 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอหาดใหญ่/

สะเดา

อ.หาดใหญ่/อ.สะเดา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

33    17 พ.ค. 2565 ประเมินตลาดตามมาตรการ   ความ

ปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID 

Free Setting)

ตลาดในพื้นที่ อ.ระโนด / อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด/

อ.กระแสสินธุ์

น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

34    17 พ.ค. 2565 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร     

โครงการชาไทยสู่ชาโลก

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหม่อนผล

แปรรูป กลุ่มใต้ร่มบุญ และวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปขาตาแดง

บ้านเลียบ

วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูป

กลุ่มใต้ร่มบุญ ต.พะตง อ.หาดใหญ่

 จ.สงขลาและวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์แปรรูป   ขาตาแดงบ้าน

เลียบ ต.ท่าช้าง   อ.บางกล่ํา จ.

สงขลา

หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ

ความปลอดภัย      ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

35    17 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.เมืองสงขลา นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

36   17 พ.ค. 2565 เตรียมพื้นที่โครงการคัดกรองมะเร็ง

เต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม

เคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อฯ ห้องประชุม สสอ.บางกล่ํา นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

37  18 พ.ค. 2565 ติดตามงานวัยรุ่นเตรียมความพร้อม

รับประเมิน RHD

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สสอ.บางกล่ํา นางเสาวลักษณ์ เพชรชาตรี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

38  18 พ.ค. 2565 ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ 

COVID Free Setting

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและครู สถานศึกษาและวัดใน 

อ.สะบ้าย้อย และ จะนะ

น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

39     18 พ.ค. 2565 ติดตามสถานการณ์การเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน อ.สะบ้าย้อย

ผู้รับผิดชองงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รพ.สะบ้าย้อย นายวรพจน์ รัสกิจ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5

40    18 พ.ค. 2565 ประเมินตลาดตามมาตรการ   ความ

ปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID 

Free Setting)

ตลาดในพื้นที่  อ.สะบ้าย้อย/อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย/อ.จะนะ น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

41    18 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอเมืองสงขลา/

หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่/อ.เมือง นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

42    18 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

43   18-20 พ.ค. 2565 ลงประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. หน่วยบริการในเครือข่าย/9 แห่ง หน่วยบริการในเครือข่าย 

อ.จะนะ อ.เทพา

นางสรัญทิพย์ สุขสมานวงศ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

44    19 พ.ค. 2565 ประเมินตลาดตามมาตรการ   ความ

ปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID 

Free Setting)

ตลาดในพื้นที่ อ.เทพา ตลาดในพื้นที่ อ.เทพา น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

45    19 พ.ค. 2565 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย   ด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอสทิงพระ รพ.สทิงพระ อ.สทิงพระ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ

ความปลอดภัย      ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

46    19 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร/ตรวจสอบ เรื่อง

ร้องเรียน

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอเมืองสงขลา/

หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่/อ.เมืองสงขลา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

47    19 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

48   19 พ.ค. 2565 ตรวจคลินิกขออนุญาตใหม่ คลินิกใหม่ 2 แห่ง อ.นาทวี นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

49   19 พ.ค. 2565 เตรียมพื้นที่โครงการคัดกรองมะเร็ง

เต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านม

เคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ห้องประชุม สสอ.เทพา นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5

50     19 พ.ค. 2565 ติดตามเยี่ยมการป้องกันการจมน้ํา

เด็กต่ํากว่า 15 ปี และ D-RTI 

อ.เทพา

ผู้รับผิดชองงานป้องกันการจมน้ํา และ 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สสอ.ระโนด/ห้องฉุกเฉิน 

รพ.ระโนด

นายวรพจน์ รัสกิจ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

51    20 พ.ค. 2565  ติดตามกลไกการป้องหันอุบัติเหตุ

ทางถนน (D-RTI) รัตภูมิ

ผู้รับผิดชองงานป้องกันการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุ

สสอ.รัตภูมิ นายวรพจน์ รัสกิจ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

52    20 พ.ค. 2565 ประเมินตลาดตามมาตรการ   ความ

ปลอดภัยสําหรับองค์กร (COVID 

Free Setting)

ตลาดในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา ตลาดในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

53    20 พ.ค. 2565 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย   ด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอเมืองสงขลา สสอ.เมืองสงขลา อ.เมืองสงขลา หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ

ความปลอดภัย      ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

54    23 พ.ค. 2565 ติดตามสถานการณ์การเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน อ.สทิงพระ

ผู้รับผิดชองงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รพ.สทิงพระ นายวรพจน์ รัสกิจ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

55 23 - 24 พ.ค. 65 จัดประชุมคัดกรอง big rock ผู้สูงอายุ

 1

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สสจ.สงขลา น.ส.วรัญญา นะมาเส

น.ส.รวมพร กูลเริ่มตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

56  24 พ.ค. 2565 ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ 

COVID Free Setting

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและครู สถานศึกษาและวัดใน อ.คลองหอย

โข่งและสะเดา

น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

57    24 พ.ค. 2565 ติดตามงานมะเร็งตาพื้นที่อําเภอควน

เนียง/คลองหอยโข่ง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ห้องประชุม สสอ.ควนเนียง/คลอง

หอยโข่ง

นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

58    24 พ.ค. 2565 เก็บตัวอย่างน้ําและประเมินรับรอง

สถานีผลิตน้ํา โครงการ Water Is Life

สถานีผลิตน้ํา กปภ.พังลา อ.สะเดา และ

บ้านผู้ใช้น้ําในเขต ทต.ปริก อ.สะเดา 

รวม 16 จุด

สถานีผลิตน้ํา กปภ.พังลา        อ.

สะเดา และบ้านผู้ใช้น้ําในเขต ทต.

ปริก อ.สะเดา

น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

59    24 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอรัตภูมิ อ.รัตภูมิ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5

60    24 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.เมืองสงขลา นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

61   24 พ.ค. 2565 ประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เครือข่ายท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ นางสุปราณี นิยมเดชา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

62    25 พ.ค. 2565 เก็บตัวอย่างน้ําและประเมินรับรอง

สถานีผลิตน้ํา โครงการ Water Is Life

สถานีผลิตน้ํา กปภ.จะนะ อ.จะนะ และ

บ้านผู้ใช้น้ําในเขต ทต.บ้านนา 

อ.จะนะ รวม 16 จุด

สถานีผลิตน้ํา กปภ.จะนะ       อ.

จะนะ และบ้านผู้ใช้น้ําในเขต ทต.

บ้านนา อ.จะนะ

น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

63    25 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอหาดใหญ่,นาทวี อ.หาดใหญ่/อ.นาทวี นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

64    25 พ.ค. 2565 ตรวจประเมนิและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

65    25 พ.ค. 2565 อบรมวิทยากร TO BE NUMBER 

ONE จังหวัดสงขลา

ครูที่ปรึกษาโครงการฯ/ ผู้ประสานงาน

โครงการระดับอําเภอ

โรงแรมเดอะไพน์ สงขลา อ.เมือง 

จ.สงขลา

น.ส.รัฐชญา ล่องเซ่ง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

66    25 พ.ค. 2565 ติดตามงานมะเร็งตาพื้นที่อําเภอ

สิงหนคร/สะทิงพระ/ระโนด

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ หอ้งประชุม สสอ.สิงหนคร/สะทิง

พระ/ระโนด

นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

67  25 พ.ค. 2565 ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ 

COVID Free Setting

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและครู สถานศึกษาและวัดใน อ.เทพา

และนาทวี

น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

68  26 พ.ค. 2565 ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ 

COVID Free Setting

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและครู สถานศึกษาและวัดใน 

อ.นาหม่อมและหาดใหญ่

น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

69    26 พ.ค. 2565 ติดตามงานมะเร็งตาพื้นที่อําเภอ

สะบ้าย้อย/สะเดา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ห้องประชุม สสอ.สะบ้าย้อย/สะเดา นางสุธิศา  ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

70    26 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอเมือง,หาดใหญ่ อ.หาดใหญ,่อ.เมือง นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

71    26 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง ร้าน

ขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖5

72   26 พ.ค. 2565 ตรวจคลินิกขออนุญาตใหม่ คลินิกใหม่ 2 แห่ง อ.สะเดา นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

73 26-27 พ.ค. 65 จัดประชุมคัดกรอง big rock ผู้สูงอายุ

 2

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สสจ.สงขลา น.ส.วรัญญา นะมาเส

น.ส.รวมพร กูลเริ่มตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

74   26 - 27 พ.ค. 2565 ประชุมเขิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา

สมาขิก TO BE NUMBER ONE สู่

ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER 

ONE CAMP Songkhla 2022)

แกนนําสมาชิกของชมรม TO BE 

NUMBER ONE ทั้ง 16 อําเภอ

โรงแรมเดอะไพน์ สงขลา  

อ.เมือง จ.สงขลา

น.ส.รัฐชญา ล่องเซ่ง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

75  27 พ.ค. 2565 ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ 

COVID Free Setting

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและครู สถานศึกษาและวัดใน 

อ.กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด

น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

76    27 พ.ค. 2565 ติดตามงานมะเร็งตาพื้นที่

อําเภอนาหม่อม/จะนะ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ห้องประชุม สสอ.นาหม่อม/จะนะ น.ส.ชไมพร   อุทัยมณ๊ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

77    27 พ.ค. 2565 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต

เครื่องสําอาง/วัตถุอันตราย

สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง/วัตถุอันตราย

อําเภอเมืองสงขลา/หาดใหญ่

อ.เมืองสงขลา/อ.หาดใหญ่ น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

78    27 พ.ค. 2565 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง 

สถานที่ผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารอําเภอเมืองสงขลา/

หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่/อ.เมืองสงขลา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

79    30 พ.ค. 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคไต

เจ้าหน้าที่/แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 50 คน

ห้องประชุมทิฆัมพร สสจ.สงขลา น.ส.อัญชลิกา จุลสวัสดิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

80 30-31 พ.ค. 65 จัดประชุมคัดกรอง big rock ผู้สูงอายุ
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เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน สสจ.สงขลา นางสาววรัญญา นะมาเส

นางสาวรวมพร กูลเริ่มตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

81   31 พ.ค. 2565 ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ 

COVID Free Setting

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและครู สถานศึกษาและวัดใน อ.บางกล่ํา

และรัตภูมิ

น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


