
ก ำหนดกำรอบรม 
พัฒนำศักยภำพหน่วยบริกำรสุขภำพในกำรจดับริกำรเพร็พ (PrEP) และ กำรจัดบรกิำรชวนคู ่

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมำตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จนู นครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดการประชุม 

โดย แพทย์หญิงชีวนันท์  เลิศพิริยะสุวัฒน์  ผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
09.00 –09.30 น. บรรยาย เรื่อง ทิศทางนโยบายการด าเนินงานบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 

โดย แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยะสุวัฒน์  ผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

09.30 – 10.30 น. อภิปรายเรื่อง ความส าคัญของการจัดบริการเพร็พในประเทศไทย 
โดย แพทย์หญิงสุชาดา  เจียมศิริ         รองผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ 
     นายแพทย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์    คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     นายแพทย์รัฐพล  เตรียมวิชานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย  คุณชมนาถ  มโนไพบูลย์  ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข 

10.30 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2564 
และแนวทางการจัดบริการยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP) 
โดย  นพ.ศุภณัฐ  ฐิติภัทรกร  สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และแนวทางในการด าเนนิงาน 

โดย คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

14.30 – 15.30 น. บรรยาย เรื่อง รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดย คุณชมนาถ มโนไพบูลย์  ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

15.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปราย การจัดท าแผนการด าเนินงานและการสร้างทีมจัดบริการเพร็พในหน่วยบริการ และ
เครือข่ายในพ้ืนที่ 
วิทยากรกลุ่มที่ 1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                      คุณลาวัณย์  สันติชินกุล         กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มที่ 2  คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ         กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
    คุณอารีรัตน์  ยุทธปรีชานันท์   กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มที่ 3 คุณยุทธภูมิ ศรีค าจีน         กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
   คุณวรรณรัตน์  มาก าเนิด        กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มที่ 4 คุณฟาริดา  ลังกาฟ้า         ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข  
   คุณเดชวัตร  สอนดี         กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มที่ 5  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 
    คุณอุษณีย์  กฤษณาวารินทร์  ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

17.00 น. เป็นต้นไป เปิดอภิปรายทั่วไปและปิดการประชุม 
 



 
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 
เวลา กิจกรรม 

08.45 – 09.00 น. สรุปประเด็นของวันที่ 1 
โดย คุณยุทธภูมิ  ศรีค าจีน  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

09.00 – 10.00 น. อภิปราย เรื่อง ประสบการณ์ บทเรียน ความท้าทายในการด าเนินงานการจัดบริการเพร็พ 
 โดย แพทย์หญิงอ าไพพิชญ์ นิลมานัต   โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
       วิทยากรผู้จัดบริการเพร็พ           โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
       คุณยุภาวดี  เสาสูงยาง              สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 
ด าเนินรายการ โดย คุณยุทธภูมิ  ศรีค าจีน  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

10.00 – 12.00 น. อภิปราย เรื่อง การให้บริการปรึกษาเพร็พอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย  คุณหทัยรัตน์ จิตมุ่ง                  โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน ี
       คุณยุภาวดี  เสาสูงยาง              สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. บรรยาย เรื่อง PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่ส าคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พ 
โดย คุณยุทธภูมิ  ศรีค าจีน   กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

13.30 – 15.00 น. อภิปราย เรื่อง ความส าคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
(Index partner testing) และการเสนอบริการเพร็พในคู่หรือผู้สัมผัส กรณีท่ีไม่ติดเชื้อเอชไอวี 
โดย คุณเพลินพิศ  พรหมมะลิ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
       คุณจรรยา  ด่านยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

15.00 น. เป็นต้นไป เปิดอภิปรายทั่วไป และปิดการประชุม 
 

 


