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

1    1 มิ.ย.65 อบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข

สสอ.ทุกแห่ง /อปท.ทุกแห่ง/ท้องถิ่น

จังหวัด/ศูนย์ดํารงคธรรม

สสจ.สงขลา/อบรม Online นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

2    1 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.ควนเนียง รพ.ควนเนียง น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

3    1 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

4    1 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

5    1 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. อ.สะบ้าย้อย /เทพา อ.สะบ้าย้อย/อ.เทพา นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

6      1 มิ.ย.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง รพ.บางกล่ํา นางสุกัญญา มณีรักษ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานตรวจสอบภายใน

7      1 มิ.ย.65 ติดตามมาตรการ COVID Free 

Setting ในวัด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วัดในอําเภอสทิงพระ / สิงหนคร น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

8      1 มิ.ย.65 ติดตามมาตรการ COVID Free 

Setting ในโรงเรียน

ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนในอําเภอสทิงพระ/

สิงหนคร

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

9    1 - 2 มิ.ย.65 จัดประชุมการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะสมองเสื่อมและหกล้ม (Big 

Rock)

อสม. CG จํานวน 40 คน จากอําเภอ

นาทวี

ห้องประชุมฑิฆัมพร สสจ.สงขลา น.ส.รวมพร กูลเริ่มตั้ง 

น.ส.วรัญญา นะมาเส

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

10    2 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. ใน อ.ควนเนียง อ.ควนเนียง นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

11    2 มิ.ย.65 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การขับเคลื่อนร้านยาจังหวัดสงขลาสู่

มาตรฐาน GPP

1.คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.ชมรม

ร้านขายยาจังหวัดสงขลา 3.ชมรมเภสัช

กรชุมชนจังหวัดสงขลา 4. สภาเภสัช

กรรม 5.สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 

(ประเทศไทย)

ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

12    2 มิ.ย.65 ประเมินร้านอาหารและตลาด 

โครงการดําเนนิงานสุขภาพดีวิถีใหม่ :

 Living with COVID

ร้านอาหารและตลาดเป้าหมายการ

ดําเนินงานสุขภาพดีวิธีใหม่ : Living 

with COVID

ร้านสะหวา ร้านป่ายาง และตลาด

กรีนเวย์ อําเภอหาดใหญ่

นส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13    2 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

14    6 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.กระแสสินธุ์ / รพ.ระโนด รพ.กระแสสินธุ์ / รพ.ระโนด น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

15    6 มิ.ย.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนอําเภอจะนะ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร บ้าน

ม้าเงย-โคกม่วง

หน่วยเคลื่อนที่เพื่อ     ความ

ปลอดภัยด้านอาหารฯ

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

16    6 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. ใน อ.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

17  6-7 มิ.ย.65 มูลนิธิกาญจนบารมีโครงการคัดกรอง

มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์

(Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงสตรี 

และด้อยโอกาส

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม 

อ.กระแสสินสินธุ์

ศาลาประชาคม อ.กระแสสินธุ์ นางสุธิสา ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

18 6 - 21 มิ.ย.65 ประเมิน รพ.สต.ติดดาว รพ.สต. จํานวน 18 แห่ง 16 อําเภอ น.ส.มนมัย  แคล้วคลอด

นายรุสลาม  ชาลี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

19    7 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.สทิงพระ /รพ.สงขลา รพ.สทิงพระ /รพ.สงขลา นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

20    7 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.สงขลา / รพ.สทิงพระ รพ.สงขลา / รพ.สทิงพระ น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

21    7 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

22    7 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.เมืองสงขลา นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

23      7 มิ.ย.65 ติดตามมาตรการ COVID Free 

Setting ในวัด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนในอําเภอควนเนียง/

เมืองสงขลา

น.ส.จุฑามาส คงสีพุทธ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

24      7 มิ.ย.65 ติดตามมาตรการ COVID Free 

Setting ในโรงเรียน

ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนในอําเภอควนเนียง/เมือง

สงขลา

น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

25      7 มิ.ย.65 ประชุมจัดทําหลักสูตรกลางการ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย Songkhla

 Well Child 4 D

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอจะนะ/

นาทวี/เทพา/สะบ้าย้อย

ห้องประชุมฑิฆัมพร สสจ.สงขลา น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

26        7 มิ.ย.65 ลงสํารวจตํารับ/ตําราหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านอําเภอ จะนะ/เทพา อ.จะนะ/อ.เทพา น.ส.กติกา ประเสริฐทองสุก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

27      8 มิ.ย.65 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนวัดพรุเตาะ อ.หาดใหญ่ น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์ กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

28    8 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.นาหม่อม /รพ.บางกล่ํา รพ.นาหม่อม /รพ.บางกล่ํา น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

29    8 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.เมืองสงขลา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

30    8 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

31    8 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.นาหม่อม /รพ.คลองหอยโข่ง รพ.นาหม่อม /รพ.คลองหอยโข่ง นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

32    9 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. ใน อ.สะเดา อ.สะเดา นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

33    9 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.สะเดา/ปาดังเบซาร์                /

รพ.คลองหอยโข่ง

รพ.สะเดา/ปาดังเบซาร์            /

รพ.คลองหอยโข่ง

น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

34    9 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

35    9 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

36    9-10 มิ.ย.65 อบรมหลักสูตร Refresh course การ

ใช้สารสกัดกัญชาสําหรับบุคลากรทาง

การแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ทุกรพ.  

(แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ที่เคยได้รับ

ใบประกาศผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ 

และใบประกาศเดิมหมดอายุแล้ว วันละ

 50 คน

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สสจ.สงขลา น.ส.อัจฉรียา ฟองศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

37  8-10 มิ.ย.65 มูลนิธิกาญจนบารมีโครงการคัดกรอง

มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์

(Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงสตรี 

และด้อยโอกาส

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม 

อ.หาดใหญ่

ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่

นางสุธิสา ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

38  9 มิ.ย.65 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 4 แห่ง อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

39    10 มิ.ย.65 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต

เครื่องสําอาง, วัตถุอันตราย

สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง/วัตถุอันตราย อ.นาทวี/อ.เมืองสงขลา น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

40    10 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. ใน อ.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

41  12 - 13 มิ.ย.65 อํานวยความสะดวกผู้ไปประกอบพิธี

ฮัจญ์ ประจําปี 2565

หน่วยพยาบาล/หน่วยคัดกรอง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ นายสุจิตร คงจันทร์

นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว

นางนฤมล บุญทอง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

42    13 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.ระโนด / รพ.กระแสสินธุ์ รพ.ระโนด /รพ.กระแสสินธุ์ นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

43    13 มิ.ย.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อําเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา หน่วยเคลื่อนที่เพื่อ     ความ

ปลอดภัยด้านอาหารฯ

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

44    13 มิ.ย.65 เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังคุณภาพ

น้ําประปาดื่มได้และประเมินสถานี

ผลิตน้ําโครงการ Water Is Life

สถานีผลิตน้ําสะเดา บ้านผู้ใช้น้ําเขต

เทศบาลเมืองสะเดา 6 จุด สถานีผลิต

น้ํานาทวี และบ้านผู้ใช้น้ําเขตเทศบาล

ตําบลนาทวี 6 จุด

สถานีผลิตน้ําสะเดา/นาทวี น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

45    13 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

46        13 มิ.ย.65 ลงประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. แพทย์แผนไทย รพ.สต.หัวเขา / 2 คน รพ.สต.หัวเขา อ.สิงหนคร นางสรัญทิพย์ สุขสมานวงศ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

47  13-14 มิ.ย.65 มูลนิธิกาญจนบารมีโครงการคัดกรอง

มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์

(Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงสตรี 

และด้อยโอกาส

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม 

อ.บางกล่ํา

ศาลาประชาคม อ.บางกล่ํา นางสุธิสา ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

48 13 - 17 มิ.ย.65 ประชุมและประกวดผลงานวิชาการ

ทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ปี 2565

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สสจ.สงขลา น.ส.มลิสา ฉิมอินทร์

น.ส.ฮัฟเซาะ เง๊าะ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

49 13-24 มิ.ย.65 เก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยตามมิติสุขภาพ 

4 ด้าน

ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศพด.เป้าหมาย 12 แห่ง ในพื้นที่

อ.สะบ้าย้อย จะนะ เทพา และนา

ทวี

น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

50    14 มิ.ย.65 เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังคุณภาพ

น้ําประปาดื่มได้และประเมินสถานี

ผลิตน้ําโครงการ Water Is Life

สถานีผลิตน้ําหาดใหญ่ บ้านผู้ใช้น้ําเขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ 16 จุด

สถานีผลิตน้ําหาดใหญ่ น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

51    14 มิ.ย.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อําเภอรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หน่วยเคลื่อนที่เพื่อ     ความ

ปลอดภัยด้านอาหารฯ

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

52    14 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.ระโนด นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

53    14 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.เมือง นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

54    14 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. อ.บางกล่ํา/อ.เมืองสงขลา อ.บางกล่ํา /อ.เมืองสงขลา นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

55       14 มิ.ย.65 ลงสํารวจตํารับ/ตําราหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านอําเภอ จะนะ/เทพา อ.จะนะ/อ.เทพา น.ส.กติกา ประเสริฐทองสุก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

56    15 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.ปาดังเบซาร์ /รพ.สะเดา รพ.ปาดังเบซาร์ /รพ.สะเดา นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

57    15 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

58    15 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกติติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

59  15-17 มิ.ย.65 มูลนิธิกาญจนบารมีโครงการคัดกรอง

มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์

(Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงสตรี 

และด้อยโอกาส

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม 

อ.เทพา

ลานวัฒนธรรม อ.เทพา นางสุธิสา ทองประสิทธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 

60    16 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.สิงหนคร รพ.สิงหนคร น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

61    16 มิ.ย.65 ตรวจประเมนิและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.สิงหนคร นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

62    16 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

63    16 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ./สุ่ม

ประเมินการจัดบริการอาชีอนามัยใน 

รพ.สต.

รพ.สิงหนคร รพ.สิงหนคร นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

64      16 มิ.ย.65 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับเพชร

ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนวัดพรุเตาะ อ.หาดใหญ่ น.ส.ปริตตา ปานเสน่ห์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

65      17 มิ.ย.65 Rapid servay ศพด.บ้านดวงใจ ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.หาดใหญ่ นางหนึ่งฤทัย ลุนหวิทยานนท์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

66    17 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ./สุ่ม

ประเมินการจัดบริการอาชีอนามัยใน 

รพ.สต.

รพ.ควนเนียง รพ.ควนเนียง นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

67    20 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.สมเด็จ ณ อ.นาทวี/รพ.จะนะ รพ.สมเด็จ ณ อ.นาทวี/รพ.จะนะ นางสุนันทา อนตุรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

68    20 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.จะนะ /รพ.สมเด็จฯ ณ อําเภอนาทวี รพ.จะนะ /รพ.สมเด็จฯ 

ณ อําเภอนาทวี

น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

69 20 มิย.65 ประชุมระบบสุขภาพปฐมภูมิเชื่องโยง

ระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

คณะทํางานปฐมภูมิ/ServicePlan รพ.หาดใหญ่ น.ส.มนมัย  แคล้วคลอด

นายรุสลาม  ชาลี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

70    21 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

71    21 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.เมืองสงขลา นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

72    21 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.สะบ้าย้อย/ รพ.เทพา รพ.สะบ้าย้อย/ รพ.เทพา นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

73       21 มิ.ย.65 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในสวน

สมุนไพร ตชด.

รร.ตชด.บ้านบาโรย อ.สะเดา / 15 คน รร.ตชด.บ้านบาโรย อ.สะเดา น.ส.กติกา ประเสริฐทองสุก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

74    22 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.หาดใหญ่ /รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รพ.หาดใหญ่ /

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่

นางสุนนัทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

75    22 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.สะบ้าย้อย/รพ.เทพา รพ.สะบ้าย้อย/รพ.เทพา น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

76    22 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.นาทวี/อ.จะนะ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

77    22 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

78 22 - 24 มิ.ย.65 ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ 2 รับตรวจราชการ และนิเทศงานรอบ 2 ปี

 2565 จังหวัดปัตตานี

จ.ปัตตานี น.ส.มนมัย  แคล้วคลอด

นายรุสลาม  ชาลี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

79    23 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

รพ.รัตภูมิ /รพ.หาดใหญ่ รพ.รัตภูมิ /รพ.หาดใหญ่ น.ส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

80    23 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.รัตภูมิ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

81    23 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

82    23 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ./สุ่ม

ประเมินการจัดบริการอาชีอนามัยใน 

รพ.สต.

รพ.รัตภูมิ  / รพ.บางกล่ํา รพ.รัตภูมิ  / รพ.บางกล่ํา นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

83  23 มิ.ย.65 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 2 แห่ง อ.หาดใหญ่/อ.นาทวี นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

84  24 มิ.ย.65 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ

ร้านนวด 2 / สปา 1 อ.หาดใหญ่/อ.สะเดา นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

85    24 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. อําเภอสทิงพระ/สิงหนคร อ.สทิงพระ/สิงหนคร นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

86      24 มิ.ย.65 Rapid servay ศูนย์การเรียนรู้เด็ก

ก่อนวัยเรียน วพบ.สงขลา

ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ศูนย์การเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน 

วพบ.สงขลา สาขาเกาะยอ

นางหนึ่งฤทัย ลุนหวิทยานนท์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

87    24 มิ.ย.65 เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังคุณภาพ

น้ําประปาดื่มได้และประเมินสถานี

ผลิตน้ําโครงการ Water Is Life

สถานีผลิตน้ําพังลา บ้านผู้ใช้น้ําเขต

เทศบาลเมืองสะเดา 6 จุด

สถานีผลิตน้ําพังลา/เมืองสะเดา น.ส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

88    24 มิ.ย.65 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต

เครื่องสําอาง, วัตถุอันตราย

สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง/วัตถุอันตราย อ.นาหม่อม/อ.หาดใหญ่ น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

89    27 มิ.ย.65 ประเมิน G&C Hospital/การ

จัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.

รพ.ธัญญารักษ์สงขลา                   

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

รพ.ธัญญารักษ์สงขลา             

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

90    28 มิ.ย.65 อบรมการป้องกันและระงับการแพร่

เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล

ฝอยติดเชื้อ

ผู้สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล และ 

รพ.สต. ทุกแห่ง

สสจ.สงขลา/อบรม Online นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

91    28 มิ.ย.65 สุ่มประเมินมาตรฐานการจัดบริการ

อาชีวอนามัย

รพ.สต. อําเภอหาดใหญ่ /นาหม่อม อ.หาดใหญ่/ นาหม่อม นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

92    28 มิ.ย.65 ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา            

         โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา      

  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา

นส.รสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

93    28 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

94    28 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.เมือง นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

95    29 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

96    29 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖5

97  29 - 30 มิ.ย.65 อํานวยความสะดวกผู้ไปประกอบพิธี

ฮัจญ์ ประจําปี 2565

หน่วยพยาบาล/หน่วยคัดกรอง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ นายสุจิตร คงจันทร์

นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว

นางนฤมล บุญทอง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

98    30 มิ.ย.65 ประเมินร้านอาหารและตลาด 

โครงการดําเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ :

 Living with COVID

ร้านอาหารและตลาดเป้าหมายการ

ดําเนินงานสุขภาพดีวิธีใหม่ : Living 

with COVID

ร้านเจ๊นิ และตลาดนัดวันชื่น นส.อิสริยา อักษรชื่น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

99    30 มิ.ย.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร อําเภอ

หาดใหญ่

ร้านเจ๊เล็ก ตลาดเกษตรมอ. 

อ.หาดใหญ่

หน่วยเคลื่อนที่เพื่อ     ความ

ปลอดภัยด้านอาหารฯ

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

100    30 มิ.ย.65 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานที่ประกอบการด้านอาหาร

สถานที่ผลิต/นําเข้า/จําหน่ายอาหาร อ.เมือง นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

101    30 มิ.ย.65 ตรวจ GPP ร้านขายยา ร้านขายยา ขย.1 อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

102   30 มิ.ย. 65 การตวจราชการและนิเทศงานกรณี

ปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ผู้นิเทศ/ผู้บริหาร สสจ.สงขลา/หัวหน้า

กลุ่มงาน/ฝ่าย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ห้องประชุมฑิฆัมพร สสจ.สงขลา

ลงพื้นที่ใน จ.สงขลา

น.ส.สุพิชดาพัฒนกุล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ


