
นายแพทย์อุทิศศักด์ิ  หรริตันกลุ
นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดสงขลา



5 นโยบาย  รมต.สาธารณสุข ปี 2564

2.  
เศรษฐกิจ

สุขภาพ

1.
ระบบสุขภาพ

ปฐมภมิู

4. 
ขับเคล่ือน 
30 บาท
รกัษาทุกท่ี

5.
ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

โปรง่ใส

3.
ผลักดัน

สมุนไพร  
กัญชา กัญชง



1. ระบบสุขภาพปฐมภมิูเข้มแข็ง

2. เศรษฐกิจสุขภาพ

3. สมุนไพร กัญชา กัญชง

4. สุขภาพวิถีใหม่

5. COVID-19

6. ระบบบรกิารก้าวหน้า

7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

8. ธรรมาภิบาล 

9. องค์กรแห่งความสุข

9 นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

ประชาชนแข็งแรง  เศรษฐกิจแข็งแรง  ประเทศไทยแข็งแรง



PA  ผู้บรหิารกระทรวงรป.ยงยศ สสป. สป. สบส. 

รป.ธงชยั สบส. พท. อย. ว. 

รป.ณรงค์ สบส. พท. อย. ว. กบรส. 

รป.ยงยศ อ. จ. อย. สสอป.สป.

รป.ธงชยั คร. พ. ว. อย. สบส. สธฉ สป.



(ต่อ)

รป.ยงยศ อ. พ. จ. สบส. กยผ.สป. 

รป.ธงชยั พ. ว. กบรส.สป. กตร.สป. 

รป.สุระ ศปท.สป. ทกุกรม

รป.สุระ จ. บค.สป. วนส. กยผ.สป. ทกุกรม



รวบรวมพจนานุกรม 
คําย่อ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.เกียรติภมิู วงศ์รจติ)



“ รกั สามัคคี มีวินัย 
ใฝใ่จสาธารณสุข “ 

Motto :

นพ.เกียรติภมูิ  วงศ์รจติ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



1. การพัฒนา รพ.สต.
(ท่าน ผตร. สุเทพ เป็นประธาน เสรมิศักยภาพแต่ละระดับ)

Primary care 
(Prevention and Promotion)    
Cotineous care 
(NCD)                        
Community care 
(การเยี่ยมบ้าน)

P :
C :
C :



BMTEC
Teeth

MentalCardio

Brain

Eye & Ear

2. การวัดความเส่ือมผู้สูงอายุ



3.  ปลัดให้นโยบาย 

Environment Modernization Service

new normal medical care 
เป็น EMS



นําหน่ึงก้าว
4. น น ก : 



พ = เพ่ือน  
ว = ไว้ใจกัน  
ก = ให้เกียรติกัน 

(เกียรติภมิู )

เป็นเพ่ือน  ไว้ใจ ให้เกียรติ 
5. พ ว ก : 



ETA

Exclusive Travel Area

scenario ท่ีจะเกิดได้ คือ 

spike

spike & small wave

spike & big wave

RRC 

Relative Risk Country

ประเมินท่ี 

Host 

Agent 

Environment 

ความรว่มมือ
บูรณาการ

จากหน่วยงาน
ในพ้ืนท่ี

6. ศัพท์ COVID-19

OIR :
Outbreak Impact Risk 

6.1 เครื่องมือใชป้ระเมินความเส่ียง

ระดับความเส่ียงของประเทศต่าง ๆ เทียบกับไทย



ศัพท์ COVID-19

D = Distancing
M= Mask
H = Hand washing
T = Testing

6.2 ส่ือสารประชาชน  
DMHT



7. 
หลักการ
ทํางาน 

Health

บุคลากร เป็น Health Model ท่ีดี ใส่ใจสุขภาพ

Seamless

ทํางานไรร้อยต่อทุกพ้ืนท่ี ทุกมิติ

Mate

มีเพ่ือน มีทีม มีเครอืข่าย 

Intergrate

คิดและทําอย่างบูรณาการ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน 

Encourage

เสรมิพลัง เพ่ือก้าวผ่านความท้าทาย

Life
เป็นองค์กรท่ีมีคณุภาพ สรา้งคน สรา้งงาน ด้วยใจและปัญญา 

H-Smile



ยุทธศาสตรเ์ขตสุขภาพท่ี 12



สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี



อาหารปลอดภัย 
New normal



ณ วันท่ี 27 พฤศจกิายน 2563

ไม่พบผู้ป่วยในพ้ืนท่ี  
220 วัน

(รายแรก 13 มีนาคม 63)

ผู้ป่วยสะสม
และ รกัษาหาย
134 คน

(ไม่มีผู้เสียชวีติ)
• ผู้ป่วย จ.สงขลา            44คน
• ศูนย์กัก ตม.สะเดา        65คน
• ดาวะห์อินโดนีเซยี          19 คน
• กลับจากซาอุดิอาระเบีย  6 คน 

ตรวจไม่พบเชื้อ 
4,199 คน

ตรวจหาเชื้อ 
4,333 คน



สรา้งความรอบรูท้างสุขภาพทุกชอ่งทาง
Onepage เวบ็ไซต์ Youtube เพ่ือใชใ้นภารกิจเฝ้าระวงั COVID-19



1. โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่อประจาํถ่ินท่ีสําคัญ
เชน่ COVID-19 ไข้เลือดออก ซกิก้า

2. โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงและภาวะแทรกซอ้น โรคมะเรง็

3. ปัญหาสุขภาพมารดาและทารก เชน่ หญิงต้ังครรภ์
มีภาวะแทรกซอ้น  มารดาตาย การต้ังครรภ์ในวัยรุน่

4. ปัญหาการเผชญิภาวะวิกฤตฉกุเฉิน 

เหตกุารความไม่สงบ

5. การใช ้การบรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเป็นอันตราย
การโฆษณาเกินจรงิ

ปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ



สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา

êArea Base
êAgenda Base
êFunction Base



สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา

Songkhla Provincial Public Health Office



ด้าน
วิชาการ

ด้าน
บรหิาร

ด้าน
เครอืข่าย

เป้าหมาย
ปี 2564
ก้าวสู่

ความเป็นเลิศ



นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดสงขลา

กํากับดี IT SmartHealth Literacy

ไข้เลือดออก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อันตราย

แม่ตาย

วณัโรค

DM/HT

New Normal
(Medical Care)

สุขภาพผู้สูงวยั

กัญชาทางการแพทย์

COVID-19

ประชาชนสุขภาพดี  เจา้หน้าท่ีมีความสุข  ระบบสุขภาพย่ังยืน 

นพ.อุทิศศักดิ ์ หรริตันกลุ



ผังความเชื่อมโยงประเด็นนโยบาย ปี 2564
กระทรวง
สธ.

จงัหวัด

เขตสุภาพ
ท่ี 12

ระบบสุขภาพ
ปฐมภมิูเข้มแข็ง

เศรษฐกิจ
สุขภาพ

สมุนไพร
กัญชา กัญชง

สุขภาพ
วิถีใหม่ COVID-19

Prima NICS

Service Plan
Fast Track

Hight 
Risk
Preg.

Sep
sis

Trauma New Born

Cancer Seamless
Refer

กัญชา ราชทัณฑ์
ปันสุข

G&D
+

VaccineHealth
Literacy

E Health FEED

ปลัด สธ. ระบบ
สุขภาพ

ระบบบรกิาร
ก้าวหน้า

โครงการ
พระราชดําริ

เศรษฐกิจ
สุขภาพ

สุขภาพ
วิถีใหม่

ธรรมาภิบาล

HR 
Blueprint

DM/HT TB ลดมารดา
ตาย

กัญชา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
อันตราย

DHF
COVID-19

Health Literacy

IT Smart

กํากับดีผู้สูงอายุ



รพ.สะบ้าย้อย

รพ.ระโนด (F1)

รพ.สทิงพระ

รพ.สิงหนคร

รพ.สงขลา (S)
รพ.รตัภมูิ 

รพ.หาดใหญ่ (A)
รพ.นาหม่อม

รพ.จะนะรพ.คลองหอยโข่ง

รพ.สะเดา

รพ.เทพา

รพ.ควนเนียง

รพ.บางกลAา

รพ.สมเด็จฯนาทว ี(M2)

รพ.ปาดังเบซาร์

กระดังงา : NCD 

ชบาแดง : CKD

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Pop = 125,146

Pop = 326,665

จุดเน้นการพัฒนา ปี 62 
ทบทวน ปี 63

ลีลาวดี : COVID-19

เฟื่ องฟา้ : SNAP

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา

รพ.กระแสสินธ์ุ



นพ.อทิุศศักด์ิ  หรริตันกลุ
นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั

ผู้บรหิาร สสจ.สงขลา

คณุชวน  มุณีแนม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั

นพ.ปพน  ดีไชยเศรษฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั

ภญ.วไิลวรรณ  สาครนิทร์
ผู้ชว่ยนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั

นพ.อนุรกัษ์  สารภาพ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั

คณุณรงค์  ด้วงปาน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั



หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สสจ.สงขลา

ทพญ.บานเย็น 
สิรสิกุลเวโรจน์
ทันตสาธารณสุข

ภก.ธรรมชน 
ฉายบุญชยภัทร
สถานพยาบาล ฯ

ภญ.วิไลวรรณ 
สาครนิทร์
คุ้มครองผู้บรโิภค ฯ

พรสวรรค์
พรกาญจนวงศ์
พัฒนายุทธศาสตร ์ฯ

สุดี 
จารุพันธ์
ควบคุมโรคติดต่อ

ชติุมา
คงจนัทร์
ประกันสุขภาพ

อิสรา
มิตรเมือง
บรหิารท่ัวไป

ภควดี
นนทพันธ์
ส่งเสรมิสุขภาพ

ทีปวัฑฒ์
มีแสง
สุขศึกษา ฯ

ศกลรตัน์
บุญยอด
บรหิารทัพยากร ฯ

สุจติร
คงจนัทร์
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ

ณัฐวิมล 
วรรณโร
พัฒนาบุคลาการ ฯ

ปรชีา
ณะไชยลักษณ์
นิติการ

สุวพิทย์
แก้วสนิท
อนามัยส่ิงแวดล้อม ฯ

- ว่าง –
การแพทย์แผนไทยและการแย์ทางเลอืก

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ

การแพทย์
ทางเลือก



ผู้อํานวยการโรงพยาบาล

นพ.พีระพงษ์ 
ภาวสุทธิไพศิฐ
รพศ.หาดใหญ่ ( A )

นพ.สุวัฒน์ 
วิรยิพงษ์สุกิจ
รพช.สมเด็จฯ นาทวี
และ รพช.สะเดา ( M2 )

นพ.อนุรกัษ์
สารภาพ
รพช.ควนเนียง ( F2 )

นพ.ศักดิช์ยั
ต้ังจติวัฒนา
รพท.สงขลา ( S )

นพ.ปพน
ดีไชยเศรษฐ
รพช.นาหมอ่ม ( F2 )

นพ.วรพจน์
เจยีมอมรรตัน์
รพช.ระโนด ( F1 )

นพ.นครนิทร ์
ฉินตระกูลประดับ
รพช.สทิงพระ และ
รพช.สิงหนคร ( F2 )

นพ.สุวิทย์
คงชชูว่ย
รพช.รตัภมูิ ( F2 ) 

นพ.สมศักดิ์
ปรชิาตินนท์
รพช.คลองหอยโข่ง (F2) 

นพ.สุริยะ
สุพงษ์
รพช.บางกลEา ( F2 )

นพ.สุภัทร
สุวรรณกิจ
รพช.จะนะ ( F2 )

นพ.นพฎล
สุทธิพงษ์
รพช.สะบ้าย้อย ( F2 )

นพ.เดชา
แซห่ลี
รพช.เทพา ( F2 )

นพ.ศุภโชค
ก่อวิวัฒน์สกลุ
รพช.ปาดังเบซาร์ (F2)

นพ.ภควรรษ
สังข์ทอง
รพช.กระแสสินธุ ์(F2)



สาธารณสุขอาํเภอ

นพพร  นิลรัตน์
ระโนด

ฐากร  นาคแก้ว
เมือง

นอม  วรรณบริบูรณ์
จะนะ

วีรศักด์ิ  เบญอาหลี
เทพา

จาํลอง แก้วพิทยานนท์

สทิงพระะ
แหน่งน้อย สุขจนัทร์

สิงหนคร
ชอบ  บุญช่วย

นาทวี
บังอร บุญศรีจนัทร์

สะเดา
โกมล  แดงดี

นาหม่อม

เท่ียงธรรม  อินแก้ว
บางกล6า

วีรพงศ์  จนิะดิษฐ
คลองหอยโข่ง

สัมพันธ์  ย่องล่ัน
สะบ้าย้อย

รตัน์นรศิ สุวรรณรตัน์
หาดใหญ่

- ว่าง -
รตัภูมิ

- ว่าง -
กระแสสินธ์ุ

- ว่าง -
ควนเนียง

สาธารณสุข
รตัภมิู

สาธารณสุข
ควนเนียง

สาธารณสุข
กระแสสินธ์ุ



1.ข้อมูลและหลักการ
2.นโยบาย

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา
Songkhla Provincial Public Health Office



3.การบรหิารจดัการ
3.1 ลดขั้นตอนท่ีไม่สําคัญ
3.2 ทําเรื่องท่ีสําคัญ
3.3 ทําให้เกิดความยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้
3.4 ทําให้เกิดการมีเป้าหมายรว่มและมีส่วนรว่ม

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา

Songkhla Provincial Public Health Office

3.5การบรหิารจดัการพ้ืนท่ี ระดับอําเภอ(คปสอ.)



4.การส่ือสารสรา้งความเข้าใจ
5.การบูรณาการงาน
6.การสรา้งเครอืข่ายเพ่ือนรว่มงาน

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา
Songkhla Provincial Public Health Office



1.ประชมุบูรณาการ

2.ประชาสัมพันธ์

3.ประเมิน

4.ประสาน

5.ประกวด

แนวทาง
การทํางาน



ส่ิงท่ีหวัง



จาํนวน 609 ตําแหน่ง

ท่ีสนับสนุนจดัสรร
ตําแหน่งข้าราชการ
ตามมติคณะรฐัมนตรี
ของจงัหวดัสงขลา 
ณ 27 พฤศจกิายน 2563




