
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ในโอกาสที่ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย เข้ารับต าแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ปัตตานี ร่วมใจกันจัดโครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรม ท าความสะอาด 5 ส. กิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาล 
และกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน นอกจากนี้ ผู้รับการบ าบัดภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE งานยาเสพติด กลุ่มงาน
จิตเวช โรงพยาบาลปัตตานี จ านวน 20 คน ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน Big Cleaning Day ศาลาละหมาด 
โรงพยาบาลปัตตานี พร้อมบุคคลากรของโรงพยาบาลปัตตานีครั้งนี้ด้วย

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-460234 โทรสาร 073-460235/ www. http://www.ptn.moph.go.th/ 
facebook : PATTANI TO BE NUMBER ONE/ Line : สนง.TO BE TANI



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์อ าเภอทุ่งยางแดง

ไดร่้วมเดินขบวนเพื่อรณรงคส์ร้างกระแสและประชาสัมพนัธ์ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในงานกีฬาอ าเภอทุ่งยางแดง ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ณ  สนามกีฬาอ าเภอทุ่งยางแดง ทั้งน้ี

 เพื่อกระตุน้ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-460234 โทรสาร 073-460235/ www. http://www.ptn.moph.go.th/ 
facebook : PATTANI TO BE NUMBER ONE/ Line : สนง.TO BE TANI



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ส านกังานแรงงานจงัหวดัปัตตานี ร่วมกบั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี 

ไดล้งพื้นท่ีสถานประกอบการ บริษทั พี. เอส. เจ. เทรดด้ิง (2011) จ  ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 เพื่อใหค้วามรู้ สร้างความเขา้ใจในการจดัตั้ง

และการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

ในปี 2562 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-460234 โทรสาร 073-460235/ www. http://www.ptn.moph.go.th/ 
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ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัปัตตำนี

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-460234 โทรสาร 073-460235/ www. http://www.ptn.moph.go.th/ 
facebook : PATTANI TO BE NUMBER ONE/ Line : สนง.TO BE TANI

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอิสลามนิติวทิย์ อ าเภอทุ่งยางแดง ได้จัดบูธนิทรรศการและ               

แสดงกอมปังสร้างสุขคลายทุกข์ด้วยเสียงเพลง ในพธีิเปิดมหกรรมลูกทุ่งสุขภาพด ี 2018 ในวนัที ่1 ตุลาคม 2561                    

ณ สนามกฬีาอ าเภอทุ่งยางแดง เพือ่สร้างกระแส ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 

จากยาเสพติด และสามารถเป็นหน่ึง โดยไม่พึง่ยาเสพติด



ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 งานยาเสพติด โรงพยาบาลหนองจิก ได้น าผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลและชุมชน จ านวน 
15 คน ภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE อ าเภอหนองจิก ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด ณ โรงเพาะเห็ด หมู่ 7 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาความรู้การเพาะปลูกเห็ดให้เหมาะสมกับพื้นที่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้ง ยังสร้าง
รายได้ในชุมชน และเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE อ าเภอหนองจิก ไม่ให้เยาวชนกลับไปเสพซ้ า

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-460234 โทรสาร 073-460235/ www. http://www.ptn.moph.go.th/ 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี         

เป็นประธานารจัดโครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16-17  กันยายน 2561 ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี เป้าหมายได้แก่ 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตูม อ าเภอยะรัง และโรงเรียนบ้านตะบิงตีง ี

อ าเภอมายอ จ านวน 60 คน เพื่อให้เยาวชนได้กล้าแสดงออก มีกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ

ห่างไกลยาเสพติด

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-460234 โทรสาร 073-460235/ www. http://www.ptn.moph.go.th/ 
facebook : PATTANI TO BE NUMBER ONE/ Line : สนง.TO BE TANI
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ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
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ดว้ย โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี ไดจ้ดัอบรมแกนน านกัเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนดรุณศาสน์
วทิยา อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2561 ซ่ึงมีโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 9 แห่งๆละ 10 คน ดงัน้ี 1.โรงเรียนลาลอวทิยา 2.โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 3.โรงเรียนสามารถดีวทิยา 4.โรงเรียนศาสนอิสลาม  5.วทิยาลยัการอาชีพสายบุรี 6.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวทิยา 7.โรงเรียนศาสนศาสตร์
8.โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน 9.โรงเรียนอรุณศาสวทิ ไดรั้บการสนบัสนุนวทิยากรจากครูผูรั้บผดิชอบงาน TO BE NUMBER ONE คือนางสาวกฮูสันี ตูแวกะจิ 
ต าแหน่ง ครูสอนสามญั โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ าเภอสายบรีุ เป็นวทิยากรในการอบรมร่วมกบัทีมวทิยากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี 

โดยมีผูอ้  านวยการ ส านกังานการศึกเอกชนเป็นแขกท่านผูมี้เกียติ ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์นวทางการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE                   
ในสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนปลอดบุร่ี/ ยาเสพติด การสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใหแ้ก่เยาวชนและกิจกรรมเสริมสร้างพลงัสุขภาพจิต


