
ก าหนดการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาเครือข่ายผู้น ากลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 
ในการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ (อสม.ฮัจย์) สู่ความเป็นเลิศในระบบบริการ ปีงบประมาณ 256๖ 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ 256๖ 
ณ โรงแรมบ้านไทยบูทีค (Baan Thai Boutique) รามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………………………….. 

วันอังคาร ที่ ๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.00 – ๐๙.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา ๐๙.๓0 – ๑๐.๐0 น. บรรยาย : สรุปผลการด าเนินงานฮัจย์ ปี 2565 สู่ระบบการจัดการปี ๒๕๖๖ 
โดย นายซุลกิฟลี ยูโซะ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เวลา 1๐.๐0 – 1๑.๓0 น. อภิปราย : บูรณาการเสริมพลัง งานฮัจย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
โดย  
1. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาและกิจการฮัจย์  
๒. นายกมล ทองค าวงศ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ 
๓. นายปริญญา ประหยัดทรัพย์    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
4. นายมาหะมะ เมาะมูลา ผอ.รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ผู้ด าเนินการอภิปราย 

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม 
- กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน 
โดย นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- เปิดพิธีและมอบนโยบายการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญแก่ผู้น ากลุ่ม 
(อสม.ฮัจย)์  
โดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- มอบวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญ  
แกผู่้น ากลุ่ม (อสม.ฮัจย์) 
โดย  นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยาย : ฮัจย์กับการเปลี่ยนแปลง 
โดย นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม 

กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ปรึกษาศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



เวลา 1๔.๐0 – 1๕.๐0 น. บรรยาย : เวชศาสตร์การเดินทาง (Travel Medicine) และการควบคุมโรคติดต่อ 
    โดย กรมควบคุมโรค 
 
 

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยาย : สมุดบันทึกสุขภาพ (Health Passport) และโรคที่ส าคัญ 
    โดย นางลลิดา และตี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 

เวลา 1๘.๐0 - 19.๐0 น. รับประทานอาหารเย็น     
 

วันพุธ ที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  บรรยาย : การจัดการระบบยาส าหรับผู้ไปแสวงบุญ   
     โดย นางสาวพิชญา เสียมไหม เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.ละงู จ.สตูล 
 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยาย “ระบบงานสุขภาพจิตในผู้แสวงบุญ ณ ราชอาณาจักร 
     ซาอุดิอาระเบีย”  
     โดย นายณรัฐฐา หน่อพันธุ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  
         รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย : ระบบสารสนเทศฮัจย์ Digital Health HAJJ 
     โดย นายภูริพัฒน์ กะมิง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.เทพา  
 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยาย : คู่มือส าหรับอสม.ฮัจย์ ในการสนับสนุนการด าเนินงานการ 
     ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  

โดย นายซุลกิฟลี ยูโซะ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. บรรยาย : รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้แสวงบุญ   
     ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปีงบประมาณ 256๖ 

โดย นายซุลกิฟลี ยูโซะ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  
รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดการประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม 
 
 
 
 
 

 

 

  

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง   เวลา  10.00 - 10.20 น. และ 14.30 - 14.50 น. 




