


 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index Partner Testing) 
ระหว่างวันที่  4 – 5 สิงหาคม 2565  

 

ผูเ้ข้ารว่มประชุมสามารถตอบรับเข้ารว่มประชุม โดยลงทะเบียนผา่นเว็บไซต์ และมขีั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 
1. กรุณาเข้าไปลงทะเบียนที่เวบ็ไซต ์prepthai.net ตัง้แตบ่ัดนี ้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.  

โดยเลือกกลอ่งขอ้ความ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วนัที ่4 - 5 สิงหาคม 2565  
2. ต่อมาจะปรากฏหน้าจอ ขอความร่วมมือ เมื่อทา่นเข้าร่วมประชุมและใหร้ะบรุหัสลงทะเบียนค าว่า..indexGF1.. 

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอลงทะเบียน ให้กดปุ่ม เลือกรายชื่อเดิม (แถวหนว่ยงาน ให้เลอืกระบุเอง)  
ให้เลื่อนแถบสีเหลอืงและคลกิเลือกรายชื่อของท่าน หรือพิมพ์รายชื่อเพื่อค้นหาข้อมูล เสร็จแล้วคลิกเลือกรายชื่อ  
ระบบจะน ารายชือ่เดมิ มาปรากฏที่หน้าลงทะเบียน เพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบทุกส่วนแล้วกดปุม่ ลงทะเบียน 
(ถ้าหากคน้หาข้อมูลแล้วไมพ่บรายชื่อเดิม ท่านสามารถพิมพ์รายชื่อของท่านใหม่ในหน้าลงทะเบียนได้ครับ) 

3. ในกรณีที่ท่านพิมพ์รายชื่อใหม่ ทา่นสามารถเลือกหนว่ยงานของท่านและกรอกชื่อ-นามสกุล รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ครบทกุส่วน เสร็จแลว้ใหก้ดปุม่  ลงทะเบยีน   

4. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านกรอกขึน้มาทัง้หมดอกีครัง้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูล 
ไม่ถกูต้อง สามารถกดปุ่ม  แก้ไขขอ้มูล เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมือ่ข้อมูลถูกตอ้งแลว้ ให้เลือก
กล่องข้อความ  ข้อมลูถกูตอ้ง ระบบจะส่งข้อมูลยืนยนัไปที่อีเมล์ของท่าน หรือท่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่อโดยเลือกเมนู  ตรวจสอบรายชื่อ และท าการคน้หารายชือ่ของท่านก็ได้ครบั 

5. วิธีการแก้ไขข้อมูล สามารถท าไดโ้ดยการคลิกลิงค์ที่ค าวา่ **แก้ไขข้อมูล** ในอีเมลต์อบกลบั หรือเลือกเมน ู 
ตรวจสอบรายชื่อ ท าการค้นหารายชือ่ เสร็จแลว้กดปุ่มแก้ไข ระบบจะให้ระบุ E-Mail Address  
กรุณาระบุอเีมล์ที่ได้ลงทะเบยีนไว ้เพื่อยืนยนัการแกไ้ขขอ้มูล  

6. หากท่านใช้อีเมล์ของ hotmail หรือ yahoo กรุณาตรวจสอบที่หน้าของ Junk Mail หรืออเีมล์ขยะดว้ย 
เพราะระบบของ hotmail หรือ yahoo อาจมองอีเมลต์อบกลบัวา่เปน็อีเมล ์แปลกปลอมครับ 

7. หากไม่สามารถลงทะเบียนผา่นทางเวบ็ไซต ์www.prepthai.net หรือตรวจสอบแล้วไมม่ีรายชื่อ  
    กรุณาติดต่อคุณศรีลัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-6787-3019 Email srilai2002@hotmail.com  

หรือคุณนงลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-8252-1453 Email chaichanaaa@hotmail.com 
8. ในกรณีทีท่่านอยูต่่างจังหวดั, นครปฐม ทีไ่ม่ใช่อ าเภอสามพราน และไม่อยู่ในเขตปรมิณฑล  ท่านสามารถ

จองห้องพักได้ในคนืวนัที่ 3 - 5 ส.ค.2565 โดยการเลือกคู่พักแบบ พักคู ่ให้กดปุม่   เลือกคู่พัก  ระบบจะ
แสดงรายชื่อ ให้ท่านเลือก ถ้าหากยังไม่ปรากฏรายชือ่คูพั่ก ให้เลือกแบบ พักคู ่โดยให้ผู้จัดจบัคู่พักให้  
เมื่อคู่พักได ้ลงทะเบียนแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลโดยเลอืกคู่พักใหมไ่ดค้รับ 

9. ผู้เข้ารว่มประชุมตอ้งส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ณ โต๊ะลงทะเบียนในวนัประชุม ประกอบดว้ย 
- หนังสืออนุมตัิไปราชการ (ฉบับจริง) จากหนว่ยงานตน้สังกัด โดยขออนุมตัิให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลบั 
- เอกสารการเบิกจ่ายส าหรบัการเดนิทาง ค่าพาหนะใหเ้บิกไดต้ามอตัราจ่ายจริงโดยประหยัด  
  ตามเสน้ทางที่สมเหตุสมผล ตามสิทธิ์ที่ผูเ้ดนิทางจะพึงได้รบัตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง  
- กรณีขอใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้ระยะทางจากเว็บไซต์กรมทางหลวงเพ่ือประกอบการเบิกจา่ย 

http://www.prepthai.net/
mailto:srilai2002@hotmail.com
mailto:chaichanaaa@hotmail.com


(ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index Partner Testing) 

ระหว่างวันที่  4 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

.................................................... 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เน้ือหา 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน      

09.00 – 09.15 น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม 
โดย แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพริิยสุวัฒน์ 
ผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค      

09.15 – 09.45 น. บรรยาย เรื่อง ความส าคัญของการจัดบริการ Index Partner Testing เพื่อยุติปัญหาเอดส ์
และผลการด าเนินงานจัดบริการในจังหวัดน าร่อง ปี 2563 - 2565 
วิทยากร  โดย  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค      

09.45 – 12.00 น. อภิปราย เรื่อง แนวทางการจัดบริการ Index Partner Testing ในหนว่ยบริการสุขภาพ 
วิทยากร โดย คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 
               คุณอรดี โชติเสน โรงพยาบาลสิรินธร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. สาธิตบริการปรึกษา Index Partner Testing  
 กรณีที ่1  กรณีที่ติดเชื้อใหม่    
วิทยากร โดย  คณุอรดี โชติเสน              โรงพยาบาลสิรินธร 
                  คุณดารี่ พลนามอนิทร์       โรงพยาบาลขอนแก่น 
กรณีที่ 2 กรณีที่ติดเชื้อมานาน 
วิทยากร โดย  คณุพิพัฒนานนท์  ทารี       โรงพยาบาลเลดิสิน  
                  คุณเนตรพิศ มณีโชติ          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  

14.00 – 14.15 น. บรรยาย เรื่อง “การสนับสนุนการจดับริการ Index Partner Testing ภายใต้กองทุนโลก” 
วิทยากร โดย ผู้แทนจากส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 

14.15 – 15.15 น. อภิปราย เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าบริการ Index Partner Testingเพื่องานพัฒนาคุณภาพ” 
วิทยากร โดย คณุยุทธภมูิ ศรีค าจนี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
                 คุณศรีลัย เรืองชัย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

15.15 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง ตวัอย่างกรณีศึกษาและบันทึกการติดตามความกา้วหน้า 
กรณีศึกษาที ่1) เปดิเผยและยินดชีวนคู่มาตรวจ 
กรณีศึกษาที่ 2) ไม่เปดิเผยและไมย่ินยอมให้ชวนคู่มาตรวจ 
กรณีศึกษาที่ 3) ชวนคู่มาตรวจเอชไอวี 
กรณีศึกษาที่ 4) ชวนคู่และคู่แจ้งว่าทราบว่าติดเชื้อฯ มาก่อน 
วิทยากร โดย คณุจรรยา ดา่นยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข 

16.00 – 16.30 น. ถาม – ตอบ 
โดย คณุเพลินพิศ  พรหมมะลิ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

 



วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เน้ือหา 

09.00 – 09.30 น. ทบทวนและสรุปประเด็นวันที่  1 
โดย ตัวแทนผูเ้ข้าร่วมประชุม  

09.30 – 10.30 น. อภิปราย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกดิรุนแรงระหว่างคู่และบริหารจดัการ 
วิทยากรโดย คณุอารี รามโกมุท สถาบันบ าราศนราดูร 
               คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

10.30 – 12.00 น.  อภิปราย เรื่อง จัดบริการ Index Partner Testing อย่างไรให้บรรลเุป้าหมาย 
กรณีศึกษาที ่1 เสนอบริการอย่างไรให้  Index client ยินดีรบับริการและได้ข้อมลูคู ่
        วิทยากร โดย คุณอรดี โชตเิสน โรงพยาบาลสริินธร 
กรณีศึกษาที่ 2 ยังไม่เปดิเผยกับคู ่และความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการไม่เปลีย่นไป 
        วิทยากรโดย คณุอารี รามโกมุท สถาบันบ าราศนราดรู 
กรณีศึกษาที่ 3 การเตรียม Index client ไปชวนคู่ (Client referral)  
        วิทยากรโดย คณุพิพัฒนานนท์  ทารี  โรงพยาบาลเลิดสิน   
กรณีศึกษาที่ 4 PrEP กับคู่ท่ีไมต่ิดเชื้อเอชไอวี (ไม่เปิดเผยผลแก่กัน) 
        วิทยากรโดย คณุอรดี โชติเสน โรงพยาบาลสิรินธร 
ด าเนินการอภิปรายโดย คณุจรรยา ดา่นยุทธพลชัย ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. อภิปราย เรื่อง แผนการจดับริการ Index Partner Testing ในหน่วยบริการสุขภาพ 
กรณีศึกษาที่ 1 โรงพยาบาลสรินธร    
        วิทยากรโดย คณุอรดี โชติเสน 
กรณีศึกษาที่ 2 สถาบันบ าราศนราดูร   
        วิทยากรโดย คณุอารี รามโกมุท 
กรณีศึกษาที่ 4 โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า  
        วิทยากรโดย คณุจารณุี อรณุเรื่อ 
กรณีศึกษาที่ 5 โรงพยาบาลเลิดสนิ   
        วิทยากรโดย คณุพิพัฒนานนท์  ทารี  
ด าเนินการอภิปรายโดย  คณุเพลนิพิศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

15.00 – 16.00 น. ถาม – ตอบ 
สรุปประเด็น 
โดย ผู้แทนจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

หมายเหต ุ รับประทานอาหารว่าง 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 

  



 
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index Partner Testing) 
ระหว่างวันที่  4 – 5 สิงหาคม 2565  

ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
           

หน่วยงาน  ............................................................................................. จังหวัด ................................................................. 
ขอส่งรายชื่อ  จ านวน ............................ คน  
1. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................นามสกุล.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................................................................หน่วยงาน............................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ............................................ Email……………………………………………………………………………..……………………… 
Check In วันที่……………………………..……………..………... Check Out วนัที่............................................................................ 
พักคู่กับ........................................................................โทร................................................         ผู้จัด จัดคู่พักให้ 
2. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................นามสกุล.............................................................................. 
ต าแหน่ง........................................................................หน่วยงาน............................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ............................................ Email……………………………………………………………………………..……………………… 
Check In วันที่……………………………..……………..………... Check Out วนัที่............................................................................ 

 
  
2. ผู้ที่เดินทางมาจากหน่วยงานต่างจังหวัด เดินทางมาโดย :    
  รถของหน่วยงานราชการ (ต้องมีหนังสือขออนุมัติใช้รถฯ)   
  เครื่องบิน (เตรียมเอกสารดงันี้ ตั๋ว + ใบเสร็จ + Boarding Pass ให้ผู้จัดในวนัประชมุ) (เบิกได้เฉพาะผู้มีสทิธิ์เท่านัน้) 
  รถประจ าทาง (เช่น รถทัวร์, รถไฟ (ใช้ตั๋วรถไฟ)) 
3. เอกสารประกอบการเบกิ-จา่ย 
  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฉบับจริง (ออกโดยหนว่ยงานของทา่นโดยครอบคลุมวนัเดินทางไป-กลับ) 
  รถของหน่วยงานราชการ (ต้องมีหนังสือขออนุมัติใช้รถฯ)   
โปรดน าส่งหนังสือส่งตัว/หนงัสือขออนุมัติไปราชการ ณ วันเข้าร่วมอบรม หากไม่มหีนังสือดังกล่าว จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากผู้จดัไดค้่ะ 

กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน และส่ง “แบบตอบรับ”  
ภายในวันที ่27 กรกฎาคม 2565   หรือติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม โทรศพัท ์02-590-3215  
 
 

ผู้ประสานงาน : นางสาวนงลักษณ์  ชัยชะนะ 08-8252-1453 หรือ E-mail: chaichanaaa@hotmail.com 

    
 

กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง...ทุกช่อง...ทุกส่วนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกลับนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 




