รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพและแนวทางดาเนินงานการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
และการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index testing)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสาธารณสุขและศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี และการให้บริการยาต้านไวรัส
โดยไม่คานึงถึงระดับซีดี 4 ต่อเนื่องปี 4 (รหัสโครงการ PrEP2START-SL)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
***************************
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัด
๑. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขจนนแกน
๒. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขนคณณาชสีมา
๓. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขภูเก็ต
๔. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขนขขณาานี
๕. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขนขบลณาชาานี
๖. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขสมขทณปณากาณ
๗. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขเชียาณาย
๘. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขพิษสขโลก
๙. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขนนทบขณี
๑๐. ผู้แทนจากสานกกาานสาาาณสสขจจกาวักขปทขมาานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
1. ผู้แทนจากสานกกาานป้นากกนคับคขมโณค ที่ 1 เชียาใวม
2. ผู้แทนจากสานกกาานป้นากกนคับคขมโณค ที่ 2 พิษสขโลก
3. ผู้แทนจากสานกกาานป้นากกนคับคขมโณค ที่ 4 สณะบขณี
4. ผู้แทนจากสานกกาานป้นากกนคับคขมโณค ที่ 7 จนนแกน
5. ผู้แทนจากสานกกาานป้นากกนคับคขมโณค ที่ 8 นขขณาานี
6. ผู้แทนจากสานกกาานป้นากกนคับคขมโณค ที่ 11 นคณศณีาณณมมาณาช
7. ผู้แทนจากสถาบกนป้นากกนคับคขมโณคเจตเมืนา
ผู้ประสานงานโครงการ และ Case management ประจาพื้นที่ 3 จังหวัด
1. นาาสาัพิทยาณกตน์ มีมกาคะ
ผู้ปณะสานาานโคณากาณ (จกาวักขจนนแกน)
2. นายภานขณขจ โสขาสณ้นย
ผู้ปณะสานาานโคณากาณ (จกาวักขจนนแกน)
3. นายตณีเพชณ บกัจาั
ผู้ปณะสานาานโคณากาณ (จกาวักขจนนแกน)
4. นายัีณพกฒน์ มีสขจศณี
ผู้ปณะสานาานโคณากาณ (จกาวักขภูเก็ต)
5. นายักชณะ พณวมจักญ
Case manager (จกาวักขภูเก็ต)
6. นาาสาััลกยลกกษส์ สมแสน
ผู้ปณะสานาานโคณากาณ (จกาวักขนขขณาานี)
7. นายกฤตฏิภกทณ ลขนจกนทา
Case manager (จกาวักขนขขณาานี)

บุคลากรที่จัดบริการในโรงพยาบาลประจาคลินิกให้คาปรึกษาเอชไอวี คลินิกฝากครรภ์ คลินิกยาต้านไวรัส
ตามรายชื่อดังนี้
1. ผู้แทนจากโณาพยาบาลจนนแกน และศูนย์แพทย์ชาตะผขขา
2. ผู้แทนจากโณาพยาบาลศณีนคณินทณ์
3. ผู้แทนจากโณาพยาบาลชขมแพ
4. ผู้แทนจากโณาพยาบาลมกญจาคีณี
5. ผู้แทนจากโณาพยาบาลมวาณาชนคณณาชสีมา
6. ผู้แทนจากโณาพยาบาลเทพณกตน์นคณณาชสีมา
7. ผู้แทนจากโณาพยาบาลปากชนานานา
8. ผู้แทนจากโณาพยาบาลขานจขนทข
9. ผู้แทนจากโณาพยาบาลสีคิ้ั
10. ผู้แทนจากโณาพยาบาลพิมาย
11. ผู้แทนจากโณาพยาบาลป่าตนา
12. ผู้แทนจากโณาพยาบาลัชิณะภูเก็ต
13. ผู้แทนจากโณาพยาบาลนขขณาานี
14. ผู้แทนจากโณาพยาบาลกขมภัาปี
15. ผู้แทนจากโณาพยาบาลวนนาวาน
16. ผู้แทนจากโณาพยาบาลบ้านผืน
17. ผู้แทนจากโณาพยาบาลศณีาาตข
18. ผู้แทนจากโณาพยาบาลสมเข็จพณะยขพณาชบ้านขขา
19. นาาสาัซูณียา จะนืนณา
สานกกกาณแพทย์
20. นาาพณณสี ชกยโพาิ์ศณี
กนาคับคขมโณคเนขส์ ักสโณค และโณคติขตนทาาเพศสกมพกนา์ กทม.
21. นาากนกณกตน์ เลิศไตณภพ
กนาคับคขมโณคเนขส์ ักสโณค และโณคติขตนทาาเพศสกมพกนา์ กทม.
22. นาาสาััณนิษฐ์ เศณษฐักชณีชกย
ศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 28
23. นาาจกนจิณา ภูณกตน์
ศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 36
24. นาากณณสิกา นมาตยกขล
ศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 21
25. นาาสาัามลัณณส โมัาศ์
ศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 25
26. นาาสาันกนทิกา นิลมกย
ศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 26
27. นาาสาัพณณสนิภา
ศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 51
28. นาานฤมล เณืนาศณี
ศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 64
29. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 3 บาาซื่น
30. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 4 ขินแขา
31. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 9 ปณะชาาิปไตย
32. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 22 ักขปากบน
33. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 23 สี่พณะยา
34. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 29 ชัานขชเนตณ
35. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 41 คลนาเตย
36. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 43 มีนบขณี
37. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 48 นาคักชณะนขทิศ
38. ผู้แทนจากศูนย์บณิกาณสาาาณสสขจ 61 สกาัาลย์ ทกสนาณมย์
39. นาาสาัจักญจิณา เปี้ยทา
โณาพยาบาลกลาา
40. นาาสาัันิขา ันาทณา
โณาพยาบาลกลาา
41. นาาสาัเสาันีย์ บขญเกื้น
โณาพยาบาลตากสิน

42. นาาสาันาไพ ัิสูาเล
โณาพยาบาลตากสิน
43. นาานมณณกตน์ แขาเจณิญสขจ
โณาพยาบาลเจณิญกณขาปณะชาณกกษ์
44. นาาปณะคนาศณี กิตติเณืนานาม
โณาพยาบาลเจณิญกณขาปณะชาณกกษ์
45. นาาสาัพกชพณ ณกกถาัณ
โณาพยาบาลวลัาพนทัีศกกขิ์ ชขตินาโณ นขทิศ
46. นาาสาันพณณสี ปณีสาเนียา
โณาพยาบาลวลัาพนทัีศกกขิ์ ชขตินาโณ นขทิศ
47. นาาัณนขช สขมาลยศกกขิ์
โณาพยาบาลเัชกาณขสย์ณกศมิ์
48. นาาศิณิณกตน์ ยขณะศณี
โณาพยาบาลลาขกณะบกากณขาเทพมวานคณ
49. นาากนิษฐา พกนาะ
โณาพยาบาลลาขกณะบกากณขาเทพมวานคณ
50. นาาสาัมสีกกสยาภกค ชูยศ
โณาพยาบาลณาชพิพกฒน์
51. นาาสาัชมพูนขช นยูคา
โณาพยาบาลณาชพิพกฒน์
52. นาาสาััิไลพณ นามบขปผา
โณาพยาบาลสิณินาณ
53. นาานณขี โชติเสน
โณาพยาบาลสิณินาณ
54. นาาสาัจกนทิมา าาณาพาษ์
คสะแพทยศาสตณ์ัชิณพยาบาล มวาัิทยาลกยนัมินทณาาิณาช
55. นาาสาักณกนก ชากณม
คสะแพทยศาสตณ์ัชิณพยาบาล มวาัิทยาลกยนัมินทณาาิณาช
56. นาาสาักฤติยา สขจนิณกนทณ์
โณาพยาบาลเลิขสิน
57. ผู้แทนจากโณาพยาบาลณามาาิบขี
จานัน 2 ทาน
58. น.น.วญิา เพ็ญศณี นินทณ์สขัณณส์
โณาพยาบาลภูมิพลนขขลยเขช
59. น.ต.วญิา ไพณินทณ์ สาณาญณกมย์
โณาพยาบาลภูมิพลนขขลยเขช
60. น.ต.วญิา สขกกญญา นิยมักน
โณาพยาบาลภูมิพลนขขลยเขช
61. น.ต.วญิา สขจิตณา จกนทสขทาิบัณ
โณาพยาบาลภูมิพลนขขลยเขช
62. ผู้แทนจากโณาพยาบาลพณะมากขฎเกล้า
จานัน 2 ทาน
63. ตกัแทนจากโณาพยาบาลพณะนก่าเกล้า
จานัน 2 ทาน
64. ตกัแทนจากโณาพยาบาลจขฬาลากณส์
จานัน 3 ทาน
65. ตกัแทนจากโณาพยาบาลนพณกตน์
จานัน 2 ทาน
66. ตกัแทนจากโณาพยาบาลปทขมาานี
จานัน 2 ทาน
67. ตกัแทนจากโณาพยาบาลสมขทณปณากาณ
จานัน 2 ทาน
68. ตกัแทนจากโณาพยาบาลสณณพสิทาิปณะสาค์ จกาวักขนขบลณาชาานี จานัน 3 ทาน
69. ตกัแทนจากโณาพยาบาลเชียาณายปณะชานขเคณาะว์ จกาวักขเชียาณาย จานัน 3 ทาน
70. ตกัแทนจากโณาพยาบาลพขทาชินณาช จกาวักขพิษสขโลก จานัน 3 ทาน
71. ตกัแทนจากสถาบกนบาณาศนณาขูณ
จานัน 2 ทาน
รวมกลุ่มเป้าหมาย 139 คน

