
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
กำหนดการอบรม 

โครงการอบรมผู้นำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.ฮัจย์) และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปงีบประมาณ 2563   

ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 
 ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่      

........................................................................... 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 
08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น.     พิธอัีญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน 
08.45 – 09.45 น. บรรยาย “การดูแลสุขภาพผู้ไปแสวงบุญ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปี 2562” 
   นำเสนอวีดีทัศน์ “การบริหารจัดการเคสผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยเบาหวานพ่ึงอินซูลิน”
   โดย  นายซุลกิฟลี ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี          
             นางเรณู สะแหละ รพ.สต.บ้านพูด จ.พัทลุง  
                                 นายอิสมาอีล โดยิ ข้าราชการบำนาญ จ.ยะลา ดำเนินการอภิปราย 
09.45 - 11.00 น.    อภิปราย “ร่วมแรงแข็งขัน เพ่ือฮัจย์มับรูร” 
   โดย นายเอกพงษ์ ยีหละ นายกสมาคมแซะห์แห่งประเทศไทย 
         นายสุรสิทธิ์ ปานมณี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
         นายประเสริฐ  กูลหลัก สสจ.กระบี่  
                                     นายมาหะมะ เมาะมูลา ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ดำเนินการอภิปราย 
11.00 – 12.00 น.  อภิปราย : “การจัดการะบบอุมเราะห์” 
  โดย นายซุลกิฟลี ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
        นางสาวละมุน ปฎิมิน สสอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ดำเนินการอภิปราย 
12.00 - 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด 
13.30 - 18.00 น ห้องท่ี 1 อภิปรายชุดความรู้ “บทเรียนในวันที่ผ่านมา” กลุ่มเป้าหมาย อสม.ฮัจย์ 
    เรื่องท่ี1 อภิปราย “ตามรอยการส่งเสริมสุขภาพท่านศาสดา” 
    โดย นายมาหะมะ เมาะมูลา ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   
                                                นายลุฏฟี หะยีหมัด รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส ดำเนินการอภิปราย 
                       เรื่อง 2 อภปิราย “พัฒนาการดูแลฮุจญาจเชิงสุขภาพ” 
    โดย นายถนัด อาวารุลหัก ผอ.รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 
          นายประสิทธิ์  แวจูนา รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ดำเนินอภิปราย 
    เรื่อง 3 อภิปราย “เคสสีเทา จัดการได้”  
     โดย นางลลิดา และตี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
           นางสาวละมุน ปฎิมิน สสอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ดำเนินอภิปราย 
          ห้องท่ี 2 อภิปรายชุดความรู้ “ก้าวต่อไปสู่สุขภาพผู้แสวงบุญ ปี 2563”  
     กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
     เรื่องท่ี 1 “การจัดการระบบสารสนเทศในมิติ 4.0”    
     โดย นายเสรี โต๊ะเด็น รพ.สต.นาสีทอง จ.สงขลา  
                                                นางสาวซูรียา อูสะนะ สสจ.นราธิวาส ดำเนินอภปิราย  
 
 
 



  
                                           เรื่องท่ี 2 “การจัดการระบบสุขภาพผู้ไปแสวงบุญ”  
     โดย นายซุลกิฟลี ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี  
           นางสาวฮัฟเซาะ เงาะ สสจ.สงขลา ดำเนินอภิปราย 

 เรื่องท่ี 3 “สมุดสุขภาพและสมุดเหลือง”    
     โดย นายสุรสิทธิ์ ปานมณี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
           นางลลิดา และตี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินอภิปราย 
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น         
19.30-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
วันที่ 5 มีนาคม 2563 
08.30–09.30 น. นำเสนอผลการอภิปรายชุดความรู้ “บทเรียนจากวันที่ผ่านมา” และ “ก้าวต่อไปสู่ 
   สุขภาพผู้แสวงบุญ ปี 2563” 
09.30-10.00 น. พิธีเปิดการอบรมและมอบวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
   - กล่าวรายงาน  

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

- มอบวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญแก่อสม.ฮัจย์ 
     โดย  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
10.00–12.00 น. อภิปราย “ทิศทางและนโยบายการดูแลผู้แสวงบุญ ปี 2563 ” 
   โดย นายประเวศ หมีดเส็น รอง ผอ.ศบ.สต. จ.สงขลา   
                                     นายซุลกิฟลี ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
                                     นายสุรสิทธิ์ ปานมณี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินอภิปราย 
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด 
13.30 – 14.30 น.      อภปิราย “บทบาทภาคีเครือข่าย” 
                                โดย ผู้อำนวยการส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ 
                                นายกสมาคมผู้ประกอบการฮัจย์ 
                                นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการ 
                                อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ดำเนินอภิปราย 
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 
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. 
 

 
 

 

 


