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

1   1 เม.ย.66 ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน

คุ้มครองสิทธิ แก่ผู้รับผิดชอบงาน

ของหน่วยบริการที่มีประสบการณ์ 

น้อยกว่า 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ ห้องประชุม สสจ.สงขลา นางมาริษา วุฒิกระพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

2  3 เม.ย 66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสงขลา นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

3 3 เม.ย. 66 ตรวจประเมินมาตรฐาน รางวัลนวด

ไทยพรีเมี่ยม /สปาเพื่อสุขภาพระดับ

สากล (ระดับเขต)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัด

สตูล (นวด / สปา)

จ.สตูล นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

4   4 เม.ย.66 ประชุมการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอช

ไอวีรายใหม่ในหน่วยบริการสุขภาพ

รพ.ทุกแห่ง  40 คน

-ผู้รับผิดชอบงานเอชไอวี/เจ้าหน้าที่

ห้องแลป

สสจ.สงขลา นายศักดิ์ณรงค์ สอนคง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

5 4 เม.ย 66 แจ้งความดําเนินคดี ผู้ประกอบการ สภ.นาทวี นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

6 4 เม.ย. 66 ตรวจประเมินมาตรฐาน รางวัลนวด

ไทยพรีเมี่ยม /สปาเพื่อสุขภาพระดับ

สากล (ระดับเขต)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด /

 สปา)

จ.สตูล นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖

7  4 เม.ย 66 การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

ประจําปี 2566

นพ.ประวิทย์ แก้วทอง   

นพ.สสจ.สงขลา                       

นายอําเภอนาหม่อม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขมิ้น

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหม่อม

สาธารณสุขอําเภอนาหม่อม

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลทุ่งขมิ้น       

อาจารย์คณะการแพทย์แผนไทย มอ.

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-meeting : Zoom Cloud 

Meeting) ห้องประชุมอาคาร

เวชปฏิบัติ รพ.นาหม่อม

นางขวัญหทัย กลิ่นนาวี 

น.ส.พัชญ์ปณดา ผาณิตพจมานกุล

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

8 5 เม.ย. 66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่ 

  ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 4 แห่ง   

คลินิกเฝ้าระวัง 1 แห่ง

อ.จะนะ / อ.สะเดา นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

9 5 เม.ย 66 ตรวจสถานประกอบการด้าน

เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ผลิต/ขายเครื่องสําอาง, วัตถุ

อันตรายและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อ.หาดใหญ่ น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

10 5 เม.ย 66 แจ้งความดําเนินคดี ผู้ประกอบการ สภ.นาทวี นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

11   5 เม.ย.66 นิเทศติดตามเยี่ยมหน้างาน การเฝ้า

ระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

รพ.สทิงพระ/รพ.สิงหนคร รพ.สทิงพระ/รพ.สิงหนคร นายศักดิ์ณรงค์ สอนคง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

12 10 เม.ย. 66 ตรวจประเมินมาตรฐาน รางวัลนวด

ไทยพรีเมี่ยม /สปาเพื่อสุขภาพระดับ

สากล (ระดับเขต)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด /

 สปา)

จ.ปัตตานี นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

13   11 เม.ย.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อ.เมือง / อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖

14   11 เม.ย.66 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ อ.สะบ้าย้อย หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัย

ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

15   11 เม.ย.66 ตรวจสถานประกอบการด้าน

เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ผลิต/ขายเครื่องสําอาง, วัตถุ

อันตรายและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

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

16   11 เม.ย.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

17  11 เม.ย. 66 ตรวจประเมินและเฝ้าระวัง

สุขาภิบาลอาหารและน้ํา ต้อนรับ

สงกรานต์

ตลาดสด-ตลาดนัด ในอําเภอเมือง และ

อําเภอหาดใหญ่

อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ น.ส.อิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

18  11 เม.ย. 66 ประชุมสรุปนิเทศงาน รอบที่ 1  

ปีงบประมาณ 2566

ผู้บริหาร/ผู้นิเทศ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สสจ.สงขลา น.ส.อรอนงค์ คงสวัสดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

19 12 เม.ย. 66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่ 

  ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 4 แห่ง   

คลินิกเฝ้าระวัง 1 แห่ง

อ.นาทวี นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

20 12 เม.ย. 66 ตรวจประเมินมาตรฐาน รางวัลนวด

ไทยพรีเมี่ยม /สปาเพื่อสุขภาพระดับ

สากล (ระดับเขต)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด /

 สปา)

จ.ยะลา นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

21  12 เม.ย 66 ตรวจประเมินและเฝ้าระวัง

สุขาภิบาลอาหารและน้ํา ต้อนรับ

สงกรานต์

ตลาดสด-ตลาดนัด ในอําเภอเมือง และ

อําเภอหาดใหญ่

อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ น.ส.อิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖

22 17 เม.ย. 66 ตรวจประเมินมาตรฐาน รางวัลนวด

ไทยพรีเมี่ยม /สปาเพื่อสุขภาพระดับ

สากล (ระดับเขต)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด /

 สปา)

จ.สงขลา นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

23 17 -21 เม.ย.66 สํารวจสถานการณ์การตีตราและ

เลือกปฏิบัติด้านเอชไอวี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยวัณโรค จํานวน 200 คน

รพ.หาดใหญ่ นายศักดิ์ณรงค์ สอนคง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

24 18 เม.ย. 66 ตรวจประเมินมาตรฐาน รางวัลนวด

ไทยพรีเมี่ยม /สปาเพื่อสุขภาพระดับ

สากล (ระดับเขต)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด /

 สปา)

จ.สงขลา นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

25 18 เม.ย 66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อ.เมือง / อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

26 18 เม.ย 66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

27  18 เม.ย 66 ตรวจประเมินศูนย์เวลเนส ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ

การประเมิน

1. ทิพย์ปริกา ริเวอร์วิว

2. การะบุหนิงสปา

3. โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4. ร้านสะหวา

นางขวัญหทัย กลิ่นนาวี  

น.ส.อภิษฐยา พรมนุกูล

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

28  18 เม.ย 66 การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ ปี 

2566

ร้านอาหาร / ตลาดสด / ตลาดนัด อําเภอรัตภูมิ/อําเภอบางกล่ํา น.ส.เสาวนีย์ หะยีอุมา

น.ส.อิสริยา  อักษรชื่น

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖

29   18 เม.ย.66 ประชุมพิจารณาคําร้องขอรับเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ

ได้รับความเสียหายจากกการรับ

บริการสาธารณสุข ตามมาตรา 41 

ครั้งที่ 5/66

คณะอนุกรรมการ ห้องประชุม สสจ.สงขลา นางมาริษา วุฒิกระพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

30   18 เม.ย.66 ประชุมชดเชยค่าบริการทางการ

แพทย์

ผู้ที่รับผิดชอบชดเชยค่าบริการ

ทางการแพทย์

ห้องประชุม สสจ.สงขลา นางพรทิพย์ ศรีสุวรรณ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

31  19 เม.ย 66 การดําเนินงานสุขภาพดวีิถีใหม่ ปี 

2566

ร้านอาหาร / ตลาดสด / ตลาดนัด อําเภอสทิงพระ/อําเภอสิงหนคร นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

32 19 เม.ย 66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อ.เมืองสงขลา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

33 20 เม.ย 66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อ.สิงหนคร นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

34 20 เม.ย 66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อ.เมือง / อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

35 21 เม.ย 66 ตรวจสถานประกอบการด้าน
เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ผลิต/ขายเครื่องสําอาง, วัตถุ

อันตรายและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

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

36  21 เม.ย 66 นิทรรศการงานประจําปีและงาน

กาชาด

สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ 

จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

การแพทย์แผนไทยฯ

สนามสระบัว  แหลมสมิหลา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖

37 21 เม.ย. 66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ ขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง        

ร้านนวดขอใหม่ 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่ / อ.สะเดา นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

38  22 เม.ย 66 นิทรรศการงานประจําปีและงาน

กาชาด

สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ 

จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

การแพทย์แผนไทยฯ

สนามสระบัว  แหลมสมิหลา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

39  23 เม.ย 66 นิทรรศการงานประจําปีและงาน

กาชาด

สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ 

จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

การแพทย์แผนไทยฯ

สนามสระบัว  แหลมสมิหลา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

40  24 เม.ย 66 ประกวดพื้นที่ต้นแบบแห่งชาติด้าน

การแพทย์แผนไทยฯ (รพศ.) ติด 1 

ใน 3 รอบที่ 2

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา   

แพทย์แผนไทยจากกลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ รพ.หาดใหญ่ และ สสจ.

สงขลา

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-meeting : Zoom Cloud 

Meeting) ห้องประชุมสุทธิรักษ์ 

(2210) โรงพยาบาลหาดใหญ่

นางขวัญหทัย กลิ่นนาวี 

น.ส.พัชญ์ปณดา ผาณิตพจมานกุล

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

41  24 เม.ย 66 การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ ปี 

2566

ร้านอาหาร / ตลาดสด / ตลาดนัด อําเภอควนเนียง นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

42  24-28 เม.ย.66 สํารวจสถานการณ์การตีตราและ

เลือกปฏิบัติด้านเอชไอวี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยวัณโรค จํานวน 150 คน

รพ.สงขลา นายศักดิ์ณรงค์ สอนคง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

43  25 เม.ย 66 การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ ปี 

2566

ร้านอาหาร / ตลาดสด / ตลาดนัด อําเภอกระแสสินธุ์ นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

44 25 เม.ย 66 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสาร

ปนเปื้อนในอาหาร

เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและ

ผู้ประกอบการ

อ.สะเดา หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัย

ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

45 25 เม.ย 66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อ.นาทวี นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖

46   25 เม.ย.66 รณรงค์วันมาลาเรียโลก รพ.สต.เขาพระ อ.รัตภูมิ  

เป้าหมาย 50 คน

อ.รัตภูมิ น.ส.ปิยวัลย์  ชัยเชื้อ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

47 25-26 เม.ย.66 ประชุมพัฒนาศักยภาพ การเรียก

เก็บค่าบริการทางการแพทย์ 

กองทุนประกันสุขภาพ คน/แรงงาน

ต่างด้าว จ.สงขลา ปีงบประมาณ 

2566

ผู้รับชอบงาน เรรงงานต่างด้าว ห้องประชุม สสจ.สงขลา นางมาริษา วุฒิกระพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

48  26 เม.ย 66 ตรวจประเมินศูนย์เวลเนส ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ

การประเมิน

1. โรงพยาบาลเทพา

2. คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว

และชุมชนศูนย์ 1 โรงพยาบาล

เทพา

นางขวัญหทัย กลิ่นนาวี  

น.ส.อภิษฐยา พรมนุกูล

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

49 26 เม.ย 66 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสาร

ปนเปื้อนในอาหาร

เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและ

ผู้ประกอบการ

อ.กระแสสินธ์ หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัย

ด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

50 26 เม.ย 66 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ GPP ร้านขายยา อ.เมือง / อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

51  26 เม.ย 66 การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ ปี 

2566

ร้านอาหาร / ตลาดสด / ตลาดนัด อําเภอระโนด นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

52 26 เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ

คดีจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการเปียบเทียบคดี สสจ.สงขลา นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

53  27 เม.ย 66 การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ ปี 

2566

ร้านอาหาร / ตลาดสด / ตลาดนัด อําเภอนาหม่อม นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

54 27 เม.ย 66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อ.หาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๖

55 27 เม.ย. 66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่ 

  ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 4 แห่ง   

คลินิกเฝ้าระวัง 1 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

56   27 เม.ย.66 ประชุม รพ.สต.ถ่ายโอน ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. ถ่ายโอน ห้องประชุม สสจ.สงขลา นางพรทิพย์ ศรีสุวรรณ กลุ่มงานประกันสุขภาพ

57  28 เม.ย 66 การดําเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ ปี 

2566

ร้านอาหาร / ตลาดสด / ตลาดนัด อําเภอสะเดา น.ส.อิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

58 28 เม.ย. 66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ ขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง         

ร้านนวดขอใหม่ 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

59 28 เม.ย 66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อ.หาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ


