
กลุมเปาหมาย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความรวมมือ 

ในการพัฒนาคณุภาพบริการ Index partner testing ของหนวยบริการสุขภาพกับศูนยองครวม  

ระหวางวันท่ี 24 – 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน 

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

วิทยากรการประชุม 

1. แพทยหญิงชีวนันท  เลิศพิริยสุวัฒน   ผูอํานวยการกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

2. แพทยหญิงสชุาดา  เจียมศิริ          รองผูอํานวยการกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

3. นายแพทยรัฐพล เตรียมวิชานนท  ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

4. คุณอุษณีย  กฤษณาวารินทร    ศูนยความรวมมือไทยสหรัฐ ดานสาธารณสุข 

5. คุณจรรยา  ดานยุทธพลชัย   ศูนยความรวมมือไทย สหรัฐ ดานสาธารณสุข 

6. คุณเพลินพิศ  พรหมมะลิ    กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

7. คุณยุทธภูมิ ศรีคําจีน       กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

8. คุณกรกฏ ดวงผาสุข   กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

9. คุณณัฏฐา เทพมงคล   กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

10. คุณธนาภรณ บูรณะสวุรรณ  กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

11. คุณนงลักษณ ชัยชะนะ   กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

12. คุณธนวงค บัวซอน   กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

13. คุณเดชวัตร สอนดี   กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

14. คุณศรีลัย เรืองชัย   กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

15. คุณอารี รามโกมุท   สถาบันบําราศนราดูร 

16. คุณอรวรรณ เอียดทอง   สถาบันบําราศนราดูร 

17. คุณสุริยงค บุญประเชิญ   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

18. คุณทวารัตน โคตรภูเวียง   โรงพยาบาลขอนแกน 

19. คุณพรนิภา หาญละคร    โรงพยาบาลศรีนครินทร 

20. คุณหทัยรัตน จิตมุง   โรงพยาบาลเกาะสมุย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผูเขาประชุม 

1. คุณอริศา วงศสงา      ผูประสานงานโครงการ กอพ. 

2. คุณทิพาวรรณ จันทธวัช      ผูประสานงานโครงการ กอพ. 

3. เจาหนาท่ีการเงิน กอพ. 

4. ผูแทนจากสํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก    จํานวน 2 คน 

5. ผูแทนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม   จํานวน 1 คน 

6. ผูแทนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี   จํานวน 1 คน 

7. ผูแทนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแกน   จํานวน 1 คน 

8. ผูแทนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 8 อุดรธานี   จํานวน 1 คน 

9. ผูแทนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา  จํานวน 1 คน 

10. ผูแทนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี  จํานวน 1 คน 

11. ผูแทนสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช  จํานวน 1 คน 

12. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน   จํานวน 1 คน 

13. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี    จํานวน 1 คน 

14. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    จํานวน 1 คน 

15. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   จํานวน 1 คน 

16. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   จํานวน 1 คน 

17. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี    จํานวน 1 คน 

18. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   จํานวน 1 คน 

19. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี    จํานวน 1 คน 

20. ผูแทนโรงพยาบาลชุมชน/ท่ัวไป/รพ.สต. 30 แหงๆ ละ 1 คน  จํานวน 30 คน 

1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  จ.เชียงราย 

2. โรงพยาบาลพาน     จ.เชียงราย 

3. โรงพยาบาลเชียงแสน    จ.เชียงราย 

4. โรงพยาบาลเทิง     จ.เชียงราย 

5. โรงพยาบาลแมลาว     จ.เชียงราย 

6. โรงพยาบาลแหลมฉบัง   จ.ชลบุร ี

7. โรงพยาบาลบางละมุง    จ.ชลบุร ี

8. โรงพยาบาลบานบึง     จ.ชลบุร ี

9. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  จ.ชลบุร ี

10. โรงพยาบาลขอนแกน    จ.ขอนแกน 

11. โรงพยาบาลพล     จ.ขอนแกน 

12. โรงพยาบาลหนองเรือ    จ.ขอนแกน 

13. โรงพยาบาลศรีนครินทร    จ.ขอนแกน 

14. โรงพยาบาลอุดรธานี     จ.อุดรธานี 



15. โรงพยาบาลศรีธาตุ     จ.อุดรธานี 

16. โรงพยาบาลกุดจับ     จ.อุดรธานี 

17. โรงพยาบาลสูงเนิน     จ.นครราชสีมา 

18. โรงพยาบาลโชคชัย     จ.นครราชสีมา 

19. โรงพยาบาลชุมพวง     จ.นครราชสีมา 

20. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร    จ.อุบลราชธานี 

21. โรงพยาบาลเข่ืองใน      จ.อุบลราชธานี 

22. โรงพยาบาลเดชอุดม     จ.อุบลราชธานี 

23. โรงพยาบาลวารินชําราบ    จ.อุบลราชธานี 

24. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จ.นครศรีธรรมราช 

25. โรงพยาบาลชะอวด     จ.นครศรีธรรมราช 

26. โรงพยาบาลพิปูน    จ.นครศรีธรรมราช 

27. โรงพยาบาลบานนาสาร   จ.สุราษฎรธาน ี

28. โรงพยาบาลเกาะสมุย    จ.สุราษฎรธาน ี

29. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพรุพี   จ.สุราษฎรธาน ี

30. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชี  จ.สุราษฎรธาน ี

21. ผูแทนองคกรภาคประชาสังคม 26 แหง   จํานวน 26 คน 

(ศูนยองครวม / เครือขายผูติดเชื้อ ในพ้ืนท่ี)  

1. ศูนยองครวม      จ.เชียงราย 

2. ใจประสานใจ     จ.เชียงราย     

3. มิตรสัมพันธเชียงแสน    จ.เชียงราย 

4. พิทักษอนามัย     จ.เชียงราย 

5. รวมน้ําใจริมน้ําลาว    จ.เชียงราย 

6. น้ําใจสมเด็จฯ     จ.ชลบุร ี

7. เจาสมุทร     จ.ชลบุร ี

8. ทานตะวัน      จ.ชลบุร ี

9. ดอกคูณเสียงแคน    จ.ขอนแกน 

10. เพ่ือนเมืองพล    จ.ขอนแกน 

11. เพ่ือนหนองเรือ    จ.ขอนแกน 

12. ชวีิตใหม     จ.อุดรธานี 

13. เพ่ือนศรีธาตุ     จ.อุดรธานี 

14. เพ่ือนกุดจับ     จ.อุดรธานี 

15. ฟาใส     จ.นครราชสีมา 

16. รวมแรงรวมใจ    จ.นครราชสีมา 

17. เพ่ือนชุมพวง    จ.นครราชสีมา 

18. แกงสะพือสัมพันธ    จ.อุบลราชธานี 



19. จิตอารีย     จ.อุบลราชธานี 

20. ทานตะวัน     จ.อุบลราชธานี 

21. สะเดาหวาน     จ.อุบลราชธานี 

22. มหาราช     จ.นครศรีธรรมราช 

23. ใจสูใจ     จ.นครศรีธรรมราช 

24. เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย  จ.นครศรีธรรมราช 

25. เครือขายผูใชยาประเทศไทย (TDN)   จ.นครศรีธรรมราช  

26. มูลนิธิรักษไทย     จ.สุราษฎรธาน ี

  


