
กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความรวมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ของหนวยบริการสุขภาพกับศูนยองครวม  

ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น 

******************** 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เนื้อหา 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน      

08.45 - 09.00 น. ประธานกลาวเปดการประชุม 
โดย แพทยหญิงชีวนันท เลิศพิริยสุวัฒน 
     ผูอํานวยการกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค    
กลาวรายงานการประชุม 
โดย แพทยหญิงสุชาดา เจียมศิร ิ
     รองผูอํานวยการกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ    

09.00 – 09.30 น. บรรยาย เรื่อง ความสําคัญของบริการเอชไอวภีายใตความรวมมือหนวยบริการสุขภาพและศูนยองครวม เพ่ือ
สงเสริมบริการชวนคูฯ (Index partner testing) ประเทศไทย 
วิทยากร  โดย  แพทยหญิงสุชาดา เจียมศิริ 
                   รองผูอํานวยการกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค      

09.30 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง ทิศทางหลักเกณฑ บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและบริการติดตามผูติด

เชื้อเอชไอวีผูปวยเอดส (งานศูนยองครวม) ในสิทธิประโยชน ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วิทยากร  โดย นายแพทยรัฐพล เตรียมวิชานนท ผูทรงคณุวุฒิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

10.30 -12.00 น. อภิปราย เรื่อง  “มาแชรกันวาศูนยองครวมทําอะไรกันบาง” 
วิทยากร โดย    คุณทวารัตน โคตรภูเวียง           โรงพยาบาลขอนแกน 
                 คุณสุริยงค บุญประเชิญ          โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
                  คุณพรนิภา หาญละคร           โรงพยาบาลศรนีครนิทร 
                      คุณจรรยา ดานยุทธพลชัย              ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข  
                 คุณอุษณีย กฤษณาวารินทร      ศนูยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข                               

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น - 14.00 น. อภิปราย เร่ือง  “เลาสูกันฟง การชวนคูฯ ยุค Y2K กับ New Gen (Index partner testing)”  
วิทยากร โดย  คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ        กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ      
                 คุณจรรยา ดานยุทธพลชัย      ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข 
                 คุณอุษณีย กฤษณาวารินทร    ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข                           

14.00 – 15.30 น. อภิปรายและแบงกลุมฝกปฏิบัติ เรื่อง “หนวยบริการและศูนยองครวมชวยกันจัดบริการอยางไร (เอชไอวีและ
แนะนําบรกิารชวนคู)”  
วิทยากรกลุมท่ี 1 คุณจรรยา ดานยุทธพลชัย    ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข 
                    คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ       กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 2 คุณอารี รามโกมุท              สถาบันบาํราศนราดูร กรมควบคมุโรค 
                     คุณยุทธภูมิ ศรีคําจนี           กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 3 คุณพรนิภา หาญละคร         โรงพยาบาลศรีนครินทร 
                    คุณทวารัตน โคตรภูเวียง        โรงพยาบาลขอนแกน 
วิทยากรกลุมท่ี 4 คุณอรวรรณ เอียดทอง         สถาบันบาํราศนราดูร กรมควบคมุโรค     
                   คุณนงลักษณ ชัยชะนะ         กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 5 คุณสุริยงค บญุประเชิญ        โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
                   คุณเดชวัตร สอนดี              กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 



วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เนื้อหา 

15.30 – 16.30 น. อภิปรายและแบงกลุมฝกปฏิบัติ เรื่อง “การแนะนําและชวนคูแบบ Index partner testing” 
วิทยากรกลุมท่ี 1 คณุจรรยา ดานยุทธพลชัย   ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข 
                     คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ      กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 2 คุณอารี รามโกมุท             สถาบันบาํราศนราดูร กรมควบคมุโรค 
                      คุณยุทธภูมิ ศรีคําจนี         กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 3 คุณพรนิภา หาญละคร        โรงพยาบาลศรีนครินทร 
                    คุณกรกฏ ดวงผาสุข          กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 4 คุณอรวรรณ เอียดทอง       สถาบันบาํราศนราดูร กรมควบคุมโรค     
                     คุณณฏัฐา เทพมงคล          กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 5 คุณสุริยงค บญุประเชิญ      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
                   คุณธนาภรณ บูรณะสุวรรณ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เนื้อหา 

09.00 - 09.30 น. ทบทวนและสรุปประเด็นวันท่ี 1  
โดย คุณณฏัฐา เทพมงคล      กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

09.30 – 10.30 น. อภิปราย เรื่อง “ศูนยองครวมกับงานสงเสริมบริการชวนคูฯ อยางมืออาชีพ” 
วิทยากร  โดย คุณจรรยา ดานยุทธพลชัย ศูนยความรวมมือไทย- สหรัฐ ดานสาธารณสุข  
                  คุณเพลินพิศ  พรหมมะลิ   กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ                         

10.30 - 12.00 น. อภิปรายและแบงกลุมฝกปฏิบัติ เรื่อง “การแนะนําบริการชวนคูและสงเสริมการตรวจเอชไอวี” 
วิทยากรกลุมท่ี 1 คณุจรรยา ดานยุทธพลชัย  ศูนยความรวมมือไทย–สหรัฐ ดานสาธารณสุข 
                      คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ    กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ 
 วิทยากรกลุมท่ี 2 คุณอารี รามโกมุท           สถาบันบาํราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
                      คุณหทัยรัตน จิตมุง               โรงพยาบาลเกาะสมุย 
วิทยากรกลุมท่ี 3  คุณพรนิภา หาญละคร     โรงพยาบาลศรนีครนิทร 
                     คุณทวารัตน โคตรภูเวียง     โรงพยาบาลขอนแกน 
วิทยากรกลุมท่ี 4  คุณอรวรรณ เอียดทอง    สถาบันบาํราศนราดูร กรมควบคุมโรค     
                      คุณณฏัฐา เทพมงคล        กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 5 คุณสุริยงค บญุประเชิญ     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
                   คุณธนาภรณ บูรณะสุวรรณ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. อภิปรายและแบงกลุมฝกปฏิบัติ เรือ่ง “การออกแบบความรวมมือในการสงเสริมบริการชวนคูฯ อะไรทําได อะไร
ควรระวัง อะไรท่ีลองทําดูกอน อะไรท่ีคาดไว” 
หนวยบริการและศูนยองครวม จาํนวน  4 กลุม 
วิทยากรกลุมท่ี 1 คณุเพลินพิศ พรหมมะลิ    กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
                     คุณจรรยา ดานยุทธพลชัย  ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข             
วิทยากรกลุมท่ี 2 คุณอารี รามโกมุท           สถาบันบาํราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
                      คุณหทัยรัตน จิตมุง              โรงพยาบาลเกาะสมุย 
วิทยากรกลุมท่ี 3 คุณพรนิภา หาญละคร      โรงพยาบาลศรีนครินทร 
                           คณุธนวงค บัวซอน                กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
วิทยากรกลุมท่ี 4 คุณอรวรรณ เอียดทอง    สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค     
                      คุณศรลีัย เรืองชัย              กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ      

15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ 
สรุปประเด็น 
โดย คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ    

 


