
 
 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร : พัฒนำเครือข่ำยผู้น ำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข 

ในกำรดูแลสุขภำพผู้แสวงบุญ (อสม.ฮัจย์) และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนดูแลส่งเสริมสุขภำพผู้แสวงบุญ 
(MR.HAJJ) สู่ควำมเป็นเลิศในระบบบริกำรและวิถีใหม่ ในพื้นที่ภำคใต้ตอนบน  

ปีงบประมำณ 2564 
ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 มีนำคม 2564 

 ณ โรงแรมเดอะรอยัล พำรำไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ สปำ จังหวัดภูเก็ต 
 ........................................................................... 

 

วันที่ 24 มีนำคม 2564 
 
08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน 
 

08.30 – 08.45 น.     พิธอัีญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน 
 

08.45 – 10.00 น. อภิปราย “เครือข่ายพันธมิตรภารกิจ ดูแลผู้แสวงบุญ” 
                                 โดย 1) นายประเวศ หมีดเส็น   ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการ 
          อันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจการพิเศษ  ศอ.บต. 

2) ผู้อ านวยการส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ 
                                      3) นายไพศาล กาเหย็ม   นายกสมาคมผู้ประกอบการฮัจย์ภาคใต้ 

4) นางนิชนันท์ หลีรักษา  รพ.สต.บ้านปากคลอง อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่ 
          5) นพ.ซุลกิฟลี ยูโซะ รอง.ผอ ศบสต ด าเนินอภิปราย 

 

10.00 – 11.00 น.  อภิปราย “New Normal ฮัจย์ ความปกติในวิถีชีวิตใหม่” 
  โดย    1) นพ. มาหะมะ เมาะมูลา    ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
    2) นายทนงศักดิ์ สุไลมาน      นักวิชาการอิสระ ด าเนินการอภิปราย 
  

11.00 – 12.00 น.  อภิปราย ”รู้เท่าทันความรู้โรคอุบัติใหม่ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  
                                  โดย   1) นพ. ถนัด อาวารุลหัก      ผอ.รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 
    2) นายทนงศักดิ์ สุไลมาน      นักวิชาการอิสระ ด าเนินการอภิปราย 
 

12.00 - 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.30 - 16.30 น ห้องที่ 1 อภิปรายชุดความรู้ “แซะห์ รุ่นใหมป่รับวิธีการท างานให้เข้ากับ New Normal”  
    (กลุ่มเป้าหมาย อสม.ฮัจย์) เรื่องละ 1 ชั่วโมง 
 

เรื่องท่ี 1 อภิปราย “CPR สองมือช่วยชีวิต” 
โดย  

  1) นพ.อัสมาน อาลี         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ปัตตานี  
          2) นายนิมาดี หลีตอสัน        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หาดใหญ่ 

        

เรื่องท่ี 2 อภิปราย “การปฏิบัติตัวในยุค Covid-19 กับมาตรการ DMHTT” 
               โดย  
     1) นพ. สุรสิทธิ์ ปานมณี      นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     2) นางสาวญานิฐา การะก า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ 
 

ห้องที่ 3  อภิปราย“รู้ทัน′โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง′ภัยร้ายที่คุณสร้างเอง/สมุดสุขภาพ” 
                                          โดย 
     1) พญ. ลลิดา   และตี       นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.หาดใหญ่ 
     2) นพ. มัซลัน    ตะเระ       ผอ.รพ.ธารโต จ.ยะลา 
 

          ห้องที่ 2 อภิปรายชุดความรู้ “องค์ความรู้วิถีใหม่ New Normal สู่วิถีถัดไป Next Normal” 
            (กลุ่มเป้าหมาย MR.HAJJ) เรื่องละ 1 ชั่วโมง 
                                          

     เรื่องท่ี 1 อภิปราย “บทบาทและแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้แสวงบุญ”  
    โดย 
     1) นพ.ซุลกิฟลี  ยูโซะ         รอง ผอ.ศบ.สต  
    2) นพ.หมัด หีมเหม               นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.จะนะ  จ.สงขลา 
     

     เรื่องท่ี 1 อภิปราย “การจัดการระบบสารสนเทศในมิติ 4.0” 
    โดย  
        1) นายเสรี โต๊ะเด็น             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                                                  รพ.สต. บ้านนาสีทอง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
        2) นายองครักษ์ ธรรมสโร      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสอ.รัตภูมิ  จ.สงขลา                                             
  
    เรื่องท่ี 3 อภิปราย “หลักสูตรอบรมฮุจญาตวิถีใหม่” 
                                          โดย 
                                          1) นพ. มาหะมะ เมาะมูลา   ผอ.รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
                                          2) นพ. อามีน  แสมา       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น         
 

19.30-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

 
 



 
 
วันที่ 25 มีนำคม 2564 
 

08.30–09.30 น. น าเสนอผลการอภิปรายชุดความรู้  
    ห้องที่ 1 แซะห์ รุ่นใหม่ปรับวิธีการท างานให้เข้ากับ New Normal (อสม.ฮัจย์) 
    ห้องท่ี 2 องค์ความรู้วิถีใหม่ New Normal สู่วิถีถัดไป Next Normal (MR.HAJJ) 
 

09.30- 10.30 น.       อภิปราย “การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอ่ืนได้” 
                                โดย 
   1) พญ.ลลิดา  และตี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.หาดใหญ่ 
                               2) นายบุญฤกษ์  จิงา               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 
    3) นายทนงศักดิ์ สุไลมาน       นักวิชาการอิสระ ด าเนินการอภิปราย 
 

10.30-11.00 น. น าเสนอวิดิทัศน์ “แนะน าศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
พิธีเปิดการอบรม 
  - กล่าวรายงาน  

       โดย นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผอ.ศบ.สต 
     - กล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญแก่อสม.ฮัจย์ 
     โดย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
 

11.00–12.00 น. อภิปราย “การบริหารจัดการยาอย่างไร ส าหรับผู้แสวงบุญ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย” 
  โดย 
   1) นายประสิทธิ์  แวจูนา       เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี 
   2) นางวาสนา ยูโซะ          เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
 

12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาด 
 

13.30-14.30 น.        อภปิราย : ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โชว์ แชร์ เชือ่ม” 
โดย  

                               1) พญ. ลลิดา  และตี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.หาดใหญ่ 
    2) นพ.มัซลัน  ตะเระ  ผอ.รพ.ธารโต จ.ยะลา 
    3) นายทนงศักดิ์ สุไลมาน       นักวิชาการอิสระ ด าเนินการอภิปราย 
 

14.30–15.30 น. บรรยาย : จากอดีต สู่ภาพฝันการด าเนินงานฮัจย์ภายใต้สถานการณ์ Covid-19  
    โดย นายสุเทพ  วัชรปิยานันทน์ 
                                (อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษา ศบ.สต) 
 

15.30-16.30 น. บรรยาย “รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานผู้ไปแสวงบุญ ณ ราชอาณาจักร  
                               ซาอุดิอาระเบีย ปีงบประมาณ 2564” 

วิทยากรโดย นพ. อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล   ผอ.ศบ.สต. 
 

16.30-17.00 น. สรุปโครงการ และปิดการประชุม 
 
หมำยเหตุ    รับประทานอาหารว่าง   เวลา  10.00 - 10.20 น. และ 14.30 - 14.50 น. 


