
 

 
 
 
  
 
 
 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายจารึก   หนูชัย   สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ 
2. นายอุสรัน  ตาเยะ       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

3. นางเสาวลี  จันทร์งาม      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

4. นายสุรศักดิ์  หนูเมือง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

5. นางอนงค์รัตน์  สืบสม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

6. นางสาววิลายะตี   นิเซ็ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

7. นางสาวภาวิณี  ประแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

8. นางโซเฟียนี โตะโยะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

9. นางสาวรูซีละห์ ขามิจะ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

10. นางสาวสากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

11. นางสาวอักลีมา ดอมอลอ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

12. นายธีรศักดิ์  แก้วประดับ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

13. นายฉลอง สุวรรณลิวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

14. นางสาวพาอีซะห์ กาฮง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

15. นายสรายุทธ  จันทคตโต   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

16. นางสรัญศา  ชูจันทร์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

17. นายสันติพงษ์  สืบสม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

18. นายสูไฮมี  เจ๊ะดาโอะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

19. นายธีระชัย  มโนมะยา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

20. นางเสาวลักลักษณ์  ศรเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

21. นางสุภิดา  โจทย์สัน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

22. นางมารียานี   มะเด็ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

23. นายมูฮัมมัตยูสรีย์  อิจิ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

24. นางรุ่งนภา  คงชุม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

25. นางศริญญา   จีนารงค์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

26. นายจรูญ  พรหมสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

27. นายปรีชา  กาฬแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

28.  นางมารีแย สาหลำ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
คปสอ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก 
/นโยบายของหน่วยงาน 

วันที่ 14-16 ตุลาคม  2563  เวลา  09.00 -16.30  น. 
ณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

 

 



 

29. นายสุชล แว่นแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

30. นางจิตติมา  เพชรมาตย์   พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

31. นางอัจฉรา  ไชยรัตน์ทอง   พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

32. นางจำนงค์ แก้วนาวี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

33. นางเสาวรส  รัตนไพบูลย์   พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

34. นางวรรณา  บัวขาว   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

35. นางสาวฮีดาย๊ะ ปูเตะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

36. นางนิตยา  สังข์ทอง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

37. นางนันทิกานต์  หวังจิ   พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

38.  น.ส.แวฮาลีเม๊าะ หะยีเจ๊ะเต๊ะ  แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

39. นายสุจิไกร  คงกระจ่าง   พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

40. นางสาวรอมละ  บาราเฮง   พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

41. นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ  นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

42. นางเสาวทิพย์  ศิริเพชร   นักกายภาพบำบัด/ชำนาญการ 

43. น.ส.ชนันดา  ค้าขึ้น   นักกายภาพบำบัด 

44. นายวีรพล พงศ์รัตน์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

45. นางสาวสุนิตา ยามา   นักวิชาการเงินและบัญชี/ชำนาญการ 

46.  น.ส.กะย๊ะ  แขวงบู   เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ 

47. นางสาวซูฮาดา  สาแม   นักวิชาการสาธารณสุข 

48. นายสูดิง เจะหะ    นักวิชาการพัสดุ 
49. นางสาวพจณี สว่างรุ่งเรือง  เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
50. นางสาวตัสนีม  เบญจลักษณ์  นักวิชาการสาธารณสุข 

 

 
เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
  1.1 เพ่ือกำหนดทิศทางของหน่วยงาน ให้สอดคล้องและบรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้  

1.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน  
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื ่องรับรองรายงานการประชุม กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน
ปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก/นโยบายของหน่วยงาน 

ตามที ่ คปสอ.โคกโพธิ ์   ได้ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก/นโยบายของหน่วยงาน ในกิจกรรมที่ 1  เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม  2563   
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว   เพ่ือการรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามรายงานการประชุม 
   
 3.1 กำหนดทิศทางองค์กร 

  3.1.1 วิสัยทัศน์ 

“เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2565” 

3.1.2 พันธกิจ 

1. ให้การดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ระดับต้น เน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

2. จัดการระบบสุขภาพ แบบ New Normal เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี พ่ึงตนเองได้   

  3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

  4. คัดกรองและปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

  5. สร้างเสริมศักยภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนการวิจัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

  6. เสริมสร้างความสุข และความผูกพันองค์กร   

  7. การจัดการระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง   

  8. จัดระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน   

 

 

 



 

 3.1.3 เป้าประสงค์ 

  ด้านพัฒนาองค์กร 1.บริหารทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายบริการ 

2.เสริมสร้างศักยภาพด้าน KM  R2R และนวัตกรรม 

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ด้านประสิทธิภาพ 4.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงินการคลัง 

5.บริหารทรัพยากรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

6.บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 

ด้านคุณภาพ   7.ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 

8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

9.พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ด้านประสิทธิผล  10.เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ 

11.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

12.ประชาชนสุขภาพดี   

     13.เจ้าหน้าที่มาความสุข   

3.1.4 ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH    

M: Mastery 

 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงานคิดพูด
อย่างมีสติใช ้ก ิร ิยาวาจาเหมาะสมมีความซื ่อส ัตย์ม ีค ุณธรรม
จริยธรรมรักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ำเสมอมีวินัยตรงต่อเวลา
รับผิดชอบ) 

O: Originality  สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

P: People-centered approach  ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในการทำงาน 

H: Humility 

 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรู้
แพ้ร ู ้ชนะเปิดรับฟังความเห็นต่างจัดการความขัดแย้งด้วยวิธี
สร้างสรรค์ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยามคับขัน 



 

3.1.5 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เก่งดีมีสุข โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)  

และจัดการความรู้(KM) ด้วยด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ 

3.1.6 จุดมุ่งเน้น (Pin Point) ในการดำเนินงาน ปี 2564  

1) การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
  - SMART KIDS ทั้ง 4 ด้าน (พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจากฟันผุ ภูมิคุ้มกันโรค
ครบ) ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  

- โรคเรื้อรัง สุขภาพดีวิถีใหม่ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม New normal 3 อ. (อาหาร  
อารมณ์ ออกกำลังกาย) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือ   

 
2) ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยทางด้านคลินิก 
กลุ่ม โรคเรื้อรัง  - โรคความดันโลหิตสูง/ โรคเบาหวาน/ โรคหอบหืด/ โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง     

CKD/ stroke/ACS   
กลุ่มโรคติดเชื้อ โควิด-19/ โรคไข้เลือดออก/ โรคอุจจาระร่วง/ โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/วัณโรค  
อนามัยแม่และเด็ก   ลดความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์/ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์/ท้องซ้ำในวัยรุ่น  
อ่ืนๆ – อุบัติเหตุ - จิตเวช - ยาเสพติด/บุหรี่/ยาสูบ 
3) GREEN&CLEAN Hospital/ Healthy work place 
4) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ (Application ด้านสุขภาพ)   

และเอ้ือต่อการนำมาใช้ประโยชน์ 
  5) เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  

  - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
  

5.1 ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน 
 
ลำดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 
1 อัตราส่วนการตายมารดา  

 
   1.1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์  
   1.2 ร้อยละหญิงคลอดที่มีภาวะ Shock จากการ
ตกเลือด 
   1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงได้รับการเว้น
ช่วงระยะการมีบุตร 
 

ไม่เกิน 17 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 
ร้อยละ 90 
 
ไม่เกินร้อยละ 3 
ร้อยละ 45 

1. น.ส.พัชรินทร์  อนิสงค์ / 
ทีม MCH 
2. น.ส.วิลายะตี นิเซ็ง 
3. นางสุภิดา โจทย์สัน 

2 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ผ่านเกณฑ์  SMART KIDS 
ทั้ง 4 ด้าน (พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปราศจาก
ฟันผุ ภูมิคุ้มกันโรคครบ 

ร้อยละ 60 1. นางเสาวรส  รัตนไพบูลย์ 
2. น.ส.วิลายะตี นิเซ็ง 
3. นายมูฮัมมัตยูสรีย์ อิจิ 

3 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 1. นางโซเฟียนี โตะโยะ 
4 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 25 

จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตามปีงบประมาณ 
(2559 - 2563) 

ลดลง 25% จาก
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 
5 ปี 

1. น.ส.ฮีดายะห์ ปูเต๊ะ 
2. นางเบญญาภา  นวลเอียด    
3. นายธีระชัย  มโนมะยา 

5 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN  Hospital 

ระดับดี  1. น.ส.ตัสนีม เบ็ญจลักษณ์ 

6 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ร้อยละ 80 1. นายอุสรัน  ตาเยะ   
2. นางสาวพาอีซะห์ กาฮง 

7 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 1. น.ส.ภาวิณี  ประแก้ว 
2. น.ส.รูซีละห์ ขามิจะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 
 
ลำดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 
8 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) ที่เปิดดำเนินการใน
พ้ืนที่  

ผ่านเกณฑ์ 3S 1. นายสรายุทธ  จันทคตโต 

9 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
(ท้ังที่ ER และ Admit) 

ร้อยละ 8 1. นางอัจฉรา  ไชยรัตน์ทอง 

10 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) 

-RDU ขั้นที่ 3 
-ผ่านเกณฑ์ RDU 
Community ระดับ 
3 อย่างน้อย 1 
ตำบล 

1. นางสาวกิติยาภรณ์ พัฒ
นพงษ์ 

11 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 

- ผ่านคลินิกกัญชา
ผสมผสาน  
- รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
คลินิกกัญชาแผนไทย 
ร้อยละ 80 

1. น.ส.แวฮาลีเม๊าะ  หะยี
เจ๊ะเต๊ะ 
2. น.ส.อักลีมา ดอมอลอ 

12 อำเภอผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาคุณภาพ NCD 
Clinic Plus 

ระดับดีมาก 1. นายสุจิไกร คงกระจ่าง 
2. นางอนงค์รัตน์  สืบสม 
3. นางสรัญศา  ชูจันทร์ 

13 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 85 1. นางนิตยา  สังข์ทอง/เวช
กรรมสังคม 
2. นางเบญญาภา  นวลเอียด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เก่งดีมีสุข โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และจัดการความรู้(KM) 
ด้วยด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ 
 
ลำดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผู้รับผิดชอบ 
14 อัตราความผิดพลาดของการบริหารงานทรัพยากร

บุคคล การบริหารการเงินการคลัง การบริหารงาน
พัสดุ 

ไม่เกินร้อยละ 5 1. น.ส.สุนิตา ยามา 
2. นายสูดิง เจะหะ 
3. นายอุสรัน  ตาเยะ   
4. นายฉลอง สุวรรณลิวงศ์ 

15 ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
1.หน่วยงานย่อยมีผลงาน CQI หรือนวัตกรรม
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง 
2. หน่วยงานย่อยมี Proposal หรือผลงาน R2R 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานย่อย มี Work 
Flow อย่างน้อยหน่วยงานละ 2 เรื่อง 
4. หน่วยงานหลักมีผลงาน KM ตามมาตรฐานใน
ยุทธศาสตร์อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 
 
-ร้อยละ 100  
 
-ร้อยละ 30  
-ร้อยละ 100  
 
-ร้อยละ 100  

1. นางจำนงค์  แก้วนาวี 
2. น.ส.สากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
3. นางเสาวลี  จันทร์งาม 
4.นางมารียานี   มะเด็ง 

16 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด 
สป.สธ. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ผ่านเกณฑ์ 1.นายอุสรัน  ตาเยะ   

17 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ร้อยละ 77 1. น.ส.สากียะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ 
2.นายสรายุทธ  จันทคตโต 

18 การดำเนินงาน Digital Transformation มา
สนับสนุนบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  e-heath 
- ร้อยละของอำเภอมีการดำเนินงาน Digital 
Transformation มาใช้สนับสนุนบริการ 
- ร้อยละของการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
HAIT ของโรงพยาบาล 
 
- ร้อยละของหน่วยบริการ มีการติดตั้งระบบและ
ใช้งาน application หมอรู้จักคุณ 

 
 
-ระดับ 3 
 
-ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการ HAIT 
ระดับจังหวัด 
-ร้อยละ 50 ของ
หน่วยบริการ 

1. นายวีรพล พงศ์รัตน์ 

19 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
1.คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม 
2.คุณภาพข้อมูลประชากรจากการสุ่มประเมิน 
3.คุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
4.คุณภาพการให้รหัสโรค ICD-10ของหน่วย
บริการปฐมภูมิ 

ผ่านคะแนนระดับ 3 
ขึ้นไป 

1. นายตารมีซี เจะแว 
2. นายสุรศักดิ์  หนูเมือง 
3. นายธีรศักดิ์  แก้วประดับ 
4. นายสันติพงษ์  สืบสม 



 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอ่ืนๆ 

 
 6.1 กิจกรรมที่ 2  นำเสนอแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 
2563 ณ เทพาบีชรีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา  
 
เลิกประชุม  เวลา  16.30 น. 
 
 
               .......................................... 
                (นางสาวซูฮาดา  สาแม)  
         นักวิชาการสาธารณสุข  
                             จดรายงานการประชุม                       
 
 
       .......................................... 
                     (นายสุชล  แว่นแก้ว) 
              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                    

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

………………………………………………..…… 

                               (นายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์) 
                       นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง 

                                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์  
 


