
กำหนดการ 
โครงการอบรมผู้นำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 

ในการดูแลสุขภาพของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (อสม.ฮัจย์) ปีงบประมาณ 2563 
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
............................................................................. 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.     พิธอัีญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน 
09.00 –10.30  น.      อภิปราย“การดูแลสุขภาพผู้ไปแสวงบุญ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี 2562” 
   นำเสนอวีดีทัศน์ “การบริหารจัดการเคสผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยเบาหวานพ่ึงอินซูลิน”
    โดย นายซุลกิฟลี ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
          นางสาวซูรียา อูสะนะ สสจ.นราธิวาส 
                                         นายอิสมาอีล โดยิ ข้าราชการบำนาญ จ.ยะลา ดำเนินการอภิปราย 
10.30 – 11.30 น.  ประชุมกลุ่ม : “อสม.ฮัจย์ กับ การดูแลสุขภาพ”  
  ห้องที่ 1 “แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์” กลุ่มเป้าหมาย อสม.ฮัจย์ใหม่ 
            โดย  นายซุลกิฟลี ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
          นายอามีน แสมา รพ.ปัตตานี  
          นางเธล็มา ดอยอ รพ.สต.ยะลา จ.ยะลา   
   ห้องท่ี 2 “ย้อนรอย 1440 ที่น่าจดจำ” กลุ่มเป้าหมาย อสม.ฮัจย์เก่า 
  โดย  นางลลิดา และตี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
         นายมาหะมะ เมาะมูลา ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
         นายลฏุฟี หะยีหมัด รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
11.30 – 12.00 น. พิธีเปิดการอบรมและมอบวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
   - กล่าวรายงาน  

  โดย นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผอ.ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   - กล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญแก่อสม.ฮัจย ์
     โดย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

- มอบวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญแก่อสม.ฮัจย์ 
     โดย  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
12.00 - 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด 
13.30 - 18.00 น อภิปรายชุดความรู้ “บทเรียนจากวันที่ผ่านมา” 
   ห้องท่ี 1 อภิปราย “ตามรอยการส่งเสริมสุขภาพท่านศาสดา” 
   โดย นายมาหะมะ เมาะมูลา ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
                                     นายวันชัย นิยมเดชา สป.สช.เขต 12 สงขลา  
         นายลฏุฟี หะยีหมัด รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
                                     นางฮานานี เจ๊ะอุบง รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ดำเนินการอภิปราย 
   ห้องท่ี 2 อภิปราย “พัฒนาการดูแลฮุจญาจเชิงสุขภาพ” 
   โดย นายประสิทธิ์  แวจูนา รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
         นายเสรี โต๊ะเด็น ผอ.รพ.สต.นาสีทอง จ.สงขลา 
         นางสาวซูรียา อูสะนะ สสจ.นราธิวาส  
                                     นางสาวญาณิฐา การะกำ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ ดำเนินการอภิปราย 
    



   ห้องท่ี 3 อภิปราย “เคสสีเทา จัดการได้”  
   โดย  นางลลิดา และตี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
         นายมัซลัน ตะเระ รพ.ธารโต จ.ยะลา 
         นายอัสมาน อาลี รพ.ปัตตานี 
                                     นางวาสนา สุระกำแหง รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา ดำเนินการอภิปราย 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น         
19.30-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
08.30 – 10.00 น. นำเสนอผลการอภิปรายชุดความรู้ “บทเรียนจากวันที่ผ่านมา”  
10.00 - 12.00 น.        อภิปรายชุดความรู้ : “แซะห์ รุ่นใหม่ ฉลาดรู้เรื่องยา”  
            ห้องท่ี 1 “ใช้ยาอย่างไร ให้ปลอดภัย” 
            โดย นายประสิทธิ์  แวจูนา รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
        นางสาวพิชญา เสียมไหม รพ.ละงู จ.สตูล 
        นางวาสนา  ยโูซะ รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
                                    นายสุฟยาน ลาเต๊ะ รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ดำเนินการอภิปราย 
            ห้องท่ี 2 “โปรแกรมและแนวทางการเบิกยา” 
            โดย นายวิบูลย์ คลายนา ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
                                     นายเสรี โต๊ะเด็น รพ.สต.นาสีทอง จ.สงขลา 
                                     นายพัสสน  หนูบวช  ศบ.สต. จ.สงขลา              
         นายธีรพงศ์ งามพร้อมวงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์ ดำเนินการอภิปราย 
12.00 - 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด 
13.30 – 14.30 น.     อภปิราย “บทบาทภาคีเครือข่าย” 
                              โดย   ผู้อำนวยการส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ 
                                      นายไพศาล กาเหย็ม นายกสมาคมผู้ประกอบการฮัจย์ 
                                      นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการ 
                                             อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ดำเนินการอภิปราย 
14.30-15.30 น. บทส่งท้าย : “แนวทางพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2563” 
   โดย   นายประเวศ  หมีดเส็น  รอง ผอ.ศบ.สต. จ.สงขลา           

       นายซุลกิฟลี  ยูโซะ  ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
       นายสรุสิทธิ์ ปานมณี  รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

15.00-16.30 น. ทดสอบความรู้ อสม.ฮัจย์ หลังการอบรม 
16.30-17.00 น. สรุปและปิดการอบรม 
 
หมายเหตุ    รับประทานอาหารว่าง   เวลา  10.00 - 10.20 น. และ 14.30 - 14.50 น. 
 
 
 

 


