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

1  1 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ อําเภอ

นาทวี

นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

2    1 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงานของ รพ. ควนเนียง อําเภอควนเนียง นางสาวรสสุคนธ์ หริัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

3   1 มี.ค.66 ลงประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช 

 และยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

 รพ.นาหม่อม/รพ.บางกล่ํา

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพ

ติด 3-5 คน ทีมลงประเมินจากสสจ. 

รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา   รพ.ธัญญา

รักษ์สงขลา รพ.จิตเวชสงขลาราช

นครินทร์ ประธานSPเขต สุขภาพจิต

และยาเสพติด 10 คน

โรงพยาบาลนาหม่อม/

โรงพยาบาลบางกล่ํา

อัญชลิกา จุลสวัสดิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ตดิต่อฯ

4   1 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สมเด็จ ฯ ณ อําเภอนาทวี นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

5   1 มี.ค.66 เยี่ยมเฝ้าระวัง(Surveilance Survey) ทีมนํางานพัฒนาคุณภาพ รพ. รพ.สะบ้าย้อย นางนฤมล บุญทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

6    1 มี.ค.66 ตรวจสถานประกอบการด้าน

เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ผลิต/ขายเครื่องสําอาง, วัตถุ

อันตรายและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อําเภอหาดใหญ่ นางสาวอารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

7  2 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

8    2 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 
GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

9    2 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ร.พ นาหม่อม อําเภอนาหม่อม/อําเภอหาดใหญ่ นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

10    2 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอหาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

11   2 มี.ค.66 ตรวจรับรองรถบริการปฏิการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

 โรงพยาบาล,องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น,มูลนิธิ สมาคม  50 คน

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ อําเภอ

นาทวี

นางสาวนิตยา ทองกอบสม 

นางสาวจิราภา เจริญผล

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

12   2 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย

 EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.คลองหอยโข่ง นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

13  3 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลบางกล่ํา นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

14  3 มี.ค.66 นิเทศงานเรือนจําอําเภอนาทวี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

เรือนจําอําเภอนาทวี นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา

นางสาวอิสริยา  อักษรชื่น

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

15    3 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ อําเภอนาทวี หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้าน

อาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

16    3 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

เรือนจํา

เรือนจํา อ.นาทวี อําเภอนาทวี นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

17   3 มี.ค.66 ลงประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช 

 และยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

 รพ.กระแสสินธุ์

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพ

ติด 3-5 คน ทีมลงประเมินจากสสจ. 

รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา   รพ.ธัญญา

รักษ์สงขลา รพ.จิตเวชสงขลาราช

นครินทร์ ประธานSPเขต สุขภาพจิต

และยาเสพติด 10 คน

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ นางสาวอัญชลิกา จุลสวัสดิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

18   3 มี.ค.66 ตรวจรับรองรถบริการปฏิการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

 โรงพยาบาล,องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม 50 คน

โรงพยาบาลเทพา นางสาวนิตยา ทองกอบสม 

นางสาวจิราภา เจริญผล

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

19   3 มี.ค.66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดขอใหม่ 2 แห่ง 

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่

อ.สะเดา

นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

20   3 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย

 EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.บางกล่ํา นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

21   3 มี.ค.66 ประเมินสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับ

ผู้ต้องขัง 5 ด้าน 

(ด้านสถานพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบงาน เรือนจําอําเภอนาทวี นางสาวสิริรัตน์ บุญวิสูตร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

22

 3 มี.ค.66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดขอใหม่ 2 แห่ง 

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่

อ.สะเดา

นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

23  7 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

24    7 มี.ค.66 จัดแถลงข่าวพืชกระท่อม ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอเมือง นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

25    7 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

26   7 มี.ค.66 ลงประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช

 และยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

 รพ.ปาดังเบซาร์/รพ.ควนเนียง

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพ

ติด 3-5 คน ทีมลงประเมินจากสสจ. 

รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา   รพ.ธัญญา

รักษ์สงขลา รพ.จิตเวชสงขลาราช

นครินทร์ ประธานSPเขต สุขภาพจิต

และยาเสพติด 10 คน

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  

โรงพยาบาลควนเนียง

นางสาวอัญชลิกา จุลสวัสดิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

27  8 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลควนเนียง(เช้า)/     

  โรงพยาบาลรัตภูมิ(บ่าย)

นางสุนนัทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

28  8 มี.ค.66 ติดตามงานประเมินงานศูนย์เรียนรู้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

อําเภอนาทวี/อําเภอจะนะ นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

29    8 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ อําเภอจะนะ หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้าน

อาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

30    8 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอรัตภูมิ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

31   8 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 4 แห่ง

คลินิกเฝ้าระวัง 1 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

32  8 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 4 แห่ง

คลินิกเฝ้าระวัง 1 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

33  9 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลสทิงพระ นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

34  9 มี.ค.66 ติดตามงานประเมินงานศูนย์เรียนรู้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

อําเภอรัตภูมิ นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

35  9 มี.ค.66 ตรวจประเมินแปลงเกษตร PGS ผู้รับผิดชอบงานสุขภิบาลอาหาร/กลุ่ม

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

อําเภอจะนะ นางสาวอิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

36    9 มี.ค.66 ตรวจประเมินเครือข่ายเกษตร

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

บ.เกษตรปลอดสารพิษ อําเภอระโนด นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

37    9 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

38    9 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอหาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

39   9 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 2 แห่ง

คลินิกเฝ้าระวัง 2 แห่ง

อ.หาดใหญ่

อ.บางกล่ํา

นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

40   9 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ควนเนียง (เช้า)

รพ.รัตภูมิ (บ่าย)

นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

41   9 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สทิงพระ นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

42   9 มี.ค.66 อบรมแนวทางการประเมิน 

UCCARE และการเยี่ยมเสริมพลัง 

พชอ

คณะทํางานระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ พชอ.

ห้องเฟื่องฟ้า  สสจ.สงขลา นางสาวมนมัย  แคล้วคลอด

นางสาวมลิสา  ฉิมอินทร์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

43   9 มี.ค.66 ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 พอ.สว.ปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ

จังหวัดเคลื่อนที่ ฯ

ประชาชน - จนท.ที่เจ็บป่วยมารับบริการ ณ รร.บ้านเกาะแลหนัง ม.3     

  ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

นางมลฤดี  ขาวนวลศรี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

44  9 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 2 แห่ง

คลินิกเฝ้าระวัง 2 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

45  10 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลเทพา นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

46  10 มี.ค.66 ตรวจประเมินแปลงเกษตร PGS ผู้รับผิดชอบงานสุขภิบาลอาหาร/กลุ่ม

งานอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

อําเภอระโนด นางสาวอิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

47    10 มี.ค.66 ตรวจสถานประกอบการด้าน

เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย และ

ิ ั ส์ ไ ร

สถานที่ผลิต/ขายเครื่องสําอาง, วัตถุ

อันตรายและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อําเภอนาหม่อม/อําเภอหาดใหญ่ นางสาวอารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

48    10 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ อําเภอคลองหอยโข่ง หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้าน

อาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

49    10 มี.ค.66 ตรวจประเมินเครือข่ายเกษตร

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

บ.วิสาหกิจชุมชนระโนดกล้วยหอมทอง

ปลอดสารพิษ

อําเภอระโนด นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

50   10 มี.ค.66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดขอใหม่ 3 แห่ง

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

51   10 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.เทพา นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

52  10 มี.ค.66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดขอใหม่ 3 แห่ง

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

53  10 มี.ค. 66 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับ

จังหวัด คปสอ.สะบ้าย้อย

ผู้นิเทศ/รพ.สะบ้าย้อย/สสอ.สะบ้า

ย้อย/รพ.สต.หาดทราย/รพ.สต.นากัน

ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

อ.สะบ้าย้อย น.ส.อรอนงค์  คงสวัสดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

54  13 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลนาหม่อม นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

55    13 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.คลองหอยโข่ง อําเภอคลองหอยโข่ง นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

56   13 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.นาหม่อม นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

57   13 มี.ค.66 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ PMQA

ผู้รับผิดชอบงาน โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี นางนฤมล บุญทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

58  13 มี.ค. 66 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับ

จังหวัด คปสอ.บางกล่ํา

ผู้นิเทศ/รพ.บางกล่ํา/สสอ.บางกล่ํา/

รพ.สต.แม่ทอม/รพ.สต.บ้านหาร

ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

อ.บางกล่ํา น.ส.อรอนงค์  คงสวัสดิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

59  14 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

60    14 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ จังหวัดยะลา หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้าน

อาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

61    14 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

62    14 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอหาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

63    14 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

64   14 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.หาดใหญ่ นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

65   14 มี.ค.66 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ

ระดับอําเภอ

ผู้ดูแลระบบระดับอําเภอ รพ.และ สสอ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สสจ.สงขลา นายสุทธิพงค์ อยู่หนู กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

66   14-17 มี.ค.66 ประชุมวิชาการประจําปี HA 

NATIONAL FORUM ครั้งที่ 23

ผู้รับผิดชอบงาน ศูนย์การประชุมอิมแพค

 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นางนฤมล บุญทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

67  15 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลจะนะ นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

68    15 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอสะเดา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

69    15 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.จะนะ อําเภอจะนะ นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

70   15 มี.ค.66 ประชุมเตรียมซ้อมแผนภัยอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

 โรงพยาบาลทุกแห่ง 20 คน

สสจ.สงขลา นางสาวนิตยา ทองกอบสม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

71   15 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 3 แห่ง

คลินิกเฝ้าระวัง 2 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

72  15 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

โ  

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.จะนะ นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

73  15 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 3 แห่ง อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

74  16 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN H it l

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร์

นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

75    16 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

76    16 มี.ค.66 ประเมินมาตรฐาน อย.น้อยระดับ

ดีเยี่ยม

โรงเรียนในอําเภอเทพา อําเภอเทพา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

77    16 มี.ค.66 ตรวจสถานประกอบการด้าน

เครื่องสาํอาง วัตถุอันตราย และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ผลิต/ขายเครื่องสําอาง, วัตถุ

อันตรายและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อําเภอสะเดา / อําเภอหาดใหญ่ นางสาวอารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

78    16 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สงขลา อําเภอเมือง นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

79  17 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

80    17 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

81   17 มี.ค.66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดขอใหม่ 3 แห่ง 

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

82  17 มี.ค.66 ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพขอใหม่และเฝ้าะวัง

ร้านนวดขอใหม่ 3 แห่ง

ร้านนวดเก่า 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

83  20 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

84    20 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สทิงพระ อําเภอสทิงพระ นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

85    20 มี.ค.66 ประเมินมาตรฐาน อย.น้อยระดับดี

เยี่ยม

โรงเรียนในอําเภอเทพา อําเภอเทพา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

86  20 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย

 EMS

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.ปาดังเบซาร์ นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

87  21 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลสิงหนคร นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

88    21 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝา่ยคุ้มครองผู้บริโภคฯ

89    21 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สิงหนคร อําเภอสิงหนคร นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

90    21 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอเมือง นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

91   21 มี.ค.66 อนุกรรมการประสาน งานเพื่อการ

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 

พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด

ตามคําสั่งอนกุรรมการพรบ.

สุขภาพจิต/หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เกี่ยวข้อง 30 คน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา

อัญชลิกา จุลสวัสดิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

92   21 มี.ค.66 ประชุมโซนลีลาวดี แบ่งพื้นที่หน่วย

ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

โซนลีลาวดี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล,

์ รป ร ส่ ้ ิ่ ิ ิ 

โรงแรมทีอาร์ล๊อคฮิลล์ 

อ.หาดใหญ่

นางสาวนิตยา ทองกอบสม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

93  21 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย

 EMS

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.สิงหนคร นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

94  22 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลระโนด นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

95    22 มี.ค.66 ตรวจประเมินอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.ระโนด อําเภอระโนด นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

96   22 ม.ีค.66 ประชุมโซนชบาแดง แบ่งพื้นที่

หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

โซนชบาแดง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล,

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,มูลนิธิ 

สมาคม 80 คน

โรงแรมทีอาร์ล๊อคฮิลล์ 

อ.หาดใหญ่

นางสาวนิตยา ทองกอบสม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

97   22 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 2 แห่ง

คลินิกเฝ้าระวัง 3 แห่ง

อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

98  22 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย

 EMS

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.ระโนด นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

99  22 มี.ค.66 ขับเคลื่อนติดตามมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ เขต 12

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.สะบ้าย้อย นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

100  22 มี.ค.66 ตรวจสถานพยาบาลขออนุญาตใหม่

ตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจําปี

คลินิกใหม่ 2 แห่ง อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สขุประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

101  23 มี.ค.66 ตรวจประเมินสถานที่ปรุงประกอบ

อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

ผู้รับผิดชอบงานสุขภิบาลอาหาร/กลุ่ม

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

อําเภอหาดใหญ่ นางสาวอิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

102    23 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

103    23 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ อําเภอนาทวี หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้าน

อาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

104    23 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอหาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

105   23 มี.ค.66 ประชุมโซนเฟื่องฟ้า แบ่งพื้นที่หน่วย

ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

โซนเฟื่องฟ้า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล,

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,มูลนิธิ 

สมาคม 80 คน

โรงแรมทีอาร์ล๊อคฮิลล์ 

อ.หาดใหญ่

นางสาวนิตยา ทองกอบสม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

106  23 มี.ค.66 ขับเคลื่อนติดตามมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ เขต 12

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.นาหม่อม นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

107  23 มี.ค.66 ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน

PMQA

ผู้รับผิดชอบงานสสจ./สสอ. ห้องประชุม สสจ.สงขลา นางนฤมล บุญทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

108  23 มี.ค.66 ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 พอ.สว.ปฏิบัติงาน

ประชาชน - จนท.ที่เจ็บป่วยมารับบริการ ณ วัดบ้านไร่ ม.10 ต.บ้านพระ 

 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางมลฤดี  ขาวนวลศรี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

109    23-24 มี.ค.66 อมรมอาหารปลอดภัยโรงเรียน ตชด. ผู้รับผิดชอบงานอาหาร โรงเรียน ตชด. ในจังหวัดสงขลา นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

110  24 มี.ค.66 ตรวจประเมินสถานที่ปรุงประกอบ

อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

ผู้รับผิดชอบงานสุขภิบาลอาหาร/กลุ่ม

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

อําเภอหาดใหญ่ นางสาวอิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

111   24 มี.ค.66 ประชุมโซนกระดังงา แบ่งพื้นที่

หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

โซนกระดังงา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล,

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,มูลนิธิ 

สมาคม 80 คน

โรงแรมทีอาร์ล๊อคฮิลล์ 

อ.หาดใหญ่

นางสาวนิตยา ทองกอบสม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

112  27 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลสะเดา นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

113  28 มี.ค.66 อบรมผู้สัมผัสอาหาร ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารและ

เจ้าหน้าที่ อบต.กระแสสินธุ์

อบต.กระแสสินธุ์ นางสาวอิสริยา  อักษรชื่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

114    28 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

115    28 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอเทพา นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

116    28 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลควนเนียง หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้าน

อาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

117    28 มี.ค.66 อมรมอาหารปลอดภัยผู้ประกอบการ

ร้านจําหน่ายอาหาร

ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย อําเภอกระแสสินธ์ นางสาวรสสุคนธ์ หิรัญรัตสาย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

118  29 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

119    29 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอหาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

120    29 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ อําเภอเมือง หน่วยเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้าน

อาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

121  29 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.สะบ้าย้อย นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

122  30 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖

123    30 มี.ค.66 ตรวจประเมินและตรวจเฝ้าระวัง

สถานประกอบการด้านอาหาร

ผู้ประกอบการผลิต/นําเข้า/จําหน่าย

อาหาร

อําเภอหาดใหญ่ นายดุริพัธ แจ้งใจ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

124    30 มี.ค.66 ตรวจเฝ้าระวังและตรวจประเมิน 

GPP ร้านขายยา

ร้านขายยา อําเภอเมือง/อําเภอหาดใหญ่ นายกิตติณัฏฐ์ หาญวัฒนกุล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

125  30 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.กระแสสินธิ์ นางจนัทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

126  31 มี.ค.66 นิเทศแนะนําสถานบริการ

สาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลสงขลา นางสุนันทา อนุตรพงษ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

127  31 มี.ค.66 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

การพัฒนาสถานบริการ ตาม

นโยบาย EMS

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานบริการ รพ.สงขลา นางจันทร์เพ็ญ นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ


