
เวลา หอ้ง Pre-exposure Prophylaxis หอ้ง TB Quality  หอ้ง QI and Network หอ้งก าลังใจคนท างาน หอ้งกรมการแพทย์

08.00-08.30

8.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.45

A21
"PrEP Counseling"
ผ่องพรรณ เสาร์เขียว (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่) 
บงกช เจตน์สว่าง (ศรทส.)
ภูเบศร์ ปานเพ็ชร (สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย)
ลีซ่า กันธมาลา (สอวพ.) *  

A22
 "TB/HIV Dead Case Review ช่วยอะไร
ได้บ้างในงานคุณภาพ"
นพ.สุเมธ  องค์วรรณดี (สอวพ.)
นพ.อภิญญา  วงศ์แก้ว  (รพ.สัตหีบ กม. 10) 
พญ.พัชรี  ขันติพงศ์ (รพศ.เชียงราย) 
ปาริชาติ  จันทร์จรัส   (สอวพ.)*

A23
"ท า DSC แล้วได้อะไร มุมมองจาก
คนท างาน" 
นพ. ปราโมทย์ ศรีส าอางค์ (รพ.สรรพสิทธ์
ประสงค์)
พญ.หัสญา ตันติพงษ์ (รพ.ชลบุร)ี 
สุภา ผาสุก (รพ.ขุขันธ์)
จักษณา ปัญญาชีวิน  (สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

A24
"How to improve retention"
เปรมฤดี รักพันธุ์  (สปสช. เขต 2)
ภรกต  สูฝน (รพ.โพนพิสัย)
"คนไข้ขาดนัด ที่ ประเทศลาว" 
มังคลา ลัดสะพอน (รพ.สะหวันนะเขต) 
"คนไข้ขาดนัด ท าเอาหมอแทบขาดใจ"
พญ. พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล* (รพ.พุทธชินราช)

11.45-13.00

13.00-14.15

การสัมมนาวิชาการระดับประเทศ 

การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (The 2nd National QI Forum for HIV, TB and STIs)
“Pre-Exposure Prophylaxis ป้องกัน ก่อนสัมผัส  เข้าถึง ต่อเน่ือง ครอบคลุม” (Steps to Pre-Exposure Prophylaxis towards Quality)

1-3 สิงหาคม 2559 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียน (บริเวณช้ัน 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ)

วันจันทร์ที ่1 สงิหาคม 2558

A10  Plenary Session I: HIV Pre-exposure Prophylaxis
"6 Years experience of HIV PrEP in Thailand"- ศ.นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่)
"PrEP and Quality" - Dr. Bruce Agins (Medical Director of NYSDOH AIDS Institute และ Director of HEALTHQUAL International)
"นโยบายการป้องกันเอชไอวี กับ PrEP" – นพ.สุเมธ  องค์วรรณดี (ผู้อ านวยการส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ)์*

A30 Lunch symposium
"Update on PrEP guideline 2016"

ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค พ่ึงพาพงศ์ (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)
ศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ* (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

A40 พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย นพ. สุเมธ องค์วรรณดี - ผู้อ านวยการส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.)
• กล่าวเปิด และให้นโยบาย “ก้าวต่อไปของงานพัฒนาคุณภาพเอชไอวี วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ”์ โดย นพ. อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค  
• พิธีมอบรางวัลต่างๆ 16 รางวัล
• ฉายวิดีทัศน์  Pre-exposure Prophylaxis (PrEP)

พัก อาหารว่าง



เวลา หอ้ง Pre-exposure Prophylaxis หอ้ง TB Quality  หอ้ง QI and Network หอ้งก าลังใจคนท างาน หอ้งกรมการแพทย์

 
14.15-14.40

14.40-15.00

15.00-16.15 

A61 
"PrEP: A Community Perspective" 
สราวุฒิ รักษาวงศ์ (สมาคมฟ้าสีรุ้ง)
ธวัฒน์ชัย รามคงเมือง (อิสระ)
กมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
สภากาชาดไทย)
สุรางค์ จันทร์แย้ม (มูลนิธิเพ่ือนพนักงาน
บริการ SWING)*

A62 
"INH Preventive Therapy ในประเทศ
ไทย" นพ.นคร เปรมศรี (กองทุนโลก กรม
ควบคุมโรค)
รศ.พญ.ดร.เพณณนิาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ 
(ม.เชียงใหม่)
รศ.พญ.เกษวดี  ลาภพระ (รพ.ศิริราช)
พญ.กฤษณา ชุณหพงษ์พิพัฒน์ (ส านักวัณ
โรค)*

A63 
"การส่งเสริมความรู้และทักษะเพ่ือการดูแล
แบบองค์รวมและการส่งต่อวัยรุ่นไปคลินิก
ผู้ใหญ่ส าหรับวัยรุ่นที่มีเช้ือเอชไอวี 
พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา (ศรทส.) 
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (รพ. ศิริราช)
ยศวดี  ณ นคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ)
ศิริจิตต์  คณากูล (รพ. ศิริราช)

A64
"Short Message เพ่ือส่งเสริม Adherence 
การกินยาวัณโรคและยาต้านไวรัส"
จรรยา ด่านยุทธพลชัย (ศรทส.)
รัตน์ระพี เกษกาญจนานุช (สปสช.)
ทรงกลด เกษกาญจนานุช (สปสช.)
ลีซ่า กันธมาลา (สอวพ.)*

A65 
"การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า"
นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร  (สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง)
รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช (รพ. ราชวิถี)
พญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ (กรมการ
แพทย์)*

เวลา หอ้ง Pre-exposure Prophylaxis หอ้ง TB Quality  หอ้ง QI and Network หอ้งก าลังใจคนท างาน หอ้งกรมการแพทย์

08.30-10.00

10.00-10.30

วันอังคารที ่2 สงิหาคม 2559

B10  Plenary session II :  "นโยบายการป้องกันวัณโรค" นพ.เฉวตสรร นามวาท (ส านักวัณโรค)
"สารพันความรู้ IPT" 
นพ. เจริญ ชูโชติถาวร (สถาบันโรคทรวงอก)
พญ.พัชรี ขันติพงศ์ (รพศ. เชียงราย)
นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ* (ที่ปรึกษากองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร)

A50 "ความก้าวหน้าการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ"์ 
นพ. กิตตินันท์ อรรฆมณ ีรองผู้อ านวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

พัก อาหารว่าง/ ประกวดโปสเตอร์

พัก อาหารว่าง



เวลา หอ้ง Pre-exposure Prophylaxis หอ้ง TB Quality  หอ้ง QI and Network หอ้งก าลังใจคนท างาน หอ้งกรมการแพทย์

10.30-12.00

B21
"มายาคติเก่ียวกับ PrEP"
นพ.ไชยวัฒน์  อ้ึงเศรษฐพันธ์ (คลินิกชุมชนสี
ลม ศรทส.)
ผศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร  (รพ. ธรรมศาสตร)์
รัชนก  ทรงสุภา (คลินิกพิมาน ม.เชียงใหม่)
ชมนาถ มโนไพบูลย์ (ศรทส.)*

B22 
"Meet the Experts on TB, TB/HIV, DR 
Tuberculosis"
ผศ. นพ. ก าพล  สุวรรณพิมลกุล 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ (รพ. ศิริ
ราช)
นพ. เจริญ ชูโชติถาวร* (สถาบันโรคทรวงอก)

B23
"จับมือสอนเขียน DSC Service Profile"
อ.สุภาเพ็ญ  ศรีสดใส และ
อ.จักษณา ปัญญาชีวิน  สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

B24
"How to Empower People"
Luke Casady-Dorion ลุค แคสซาดี - ดอเรียน
 (Picnicly)
ธานินทร์ แสนทวีสุข (สถาบันขวัญแผ่นดิน)*

B25
"Thai-Lao-Myanmar-Cambodia Border
 Referral Model"
Minn Naing Oo (Malteser 
International)
ช่ืนหทัย ค าเพชร (ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตราด)
วรนุช เกลี้ยงพิบูลย์ (รพ.หนองคาย)
สุรศักด์ิ  ธไนศวรรยางกูร (สอวพ.)
พรทิพย์ ยุกตานนท์ (สอวพ.)*
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12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-14.45

B41
 "Social Media กับ PrEP เขาไปถึงไหนกัน
แล้ว"
ฟาริดา ลังกาฟ้า (ศรทส.)
ฟิลลิป ลิ้มบ ารุง (มูลนิธิแอ็พคอม)
พงษ์ศักด์ิ สกุลทักษิณ (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนานโยบาย)
ทนงศรี ภูริศรี (สอวพ.)*

 B42
 "Update on TB/HIV Guideline"
พญ.นาฎพธู  สงวนวงศ์ (สถาบันบ าราศนรา
ดูร)
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ (สถาบันบ าราศนราดูร)
พญ.กฤษณา ชุณหพงษ์พิพัฒน์ (ส านักวัณ
โรค)*

B43  สารพัน QI จากพ้ืนที่
การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานควบคุม 
และป้องกันโรคเอดส์ตามบริบทวิถีอิสลาม 
o ดานิช ดิงปาเนาะ  (ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเจาะไอร้อง) 
การพัฒนา RRTTR วัณโรค และเอชไอว/ี
เอดส์  ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ
o จินตนา ธรรมสุวรรณ (มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย)
"คุณภาพ VCT อยู่ที่ตรงไหน"
อุษา  สุขาพันธ์  (รพ. หาดใหญ่)
"ดูแลด้วยใจ ห่วงใยด้วย PAP" 
ลาเดือน แก้วจินดา (รพ. ดอกค าใต้)

B44
"สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจทุกคน"
อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ [สถาบันกวดวิชาดาว้
องก์ (Da’vance)] 
กาญจนา ฟักทองค า (สวอพ.)*

B45
"การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และ
ดูแลรักษาเช้ือด้ือยา"
ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร  (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
นพ.ฐิติพงษ์  ยิ่งยง  (ส านักระบาดวิทยา)
พญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ (กรมการ
แพทย์)*

14.45-15.00

15.00-16.15 

B51
"Update on Hepatitis B and C 
Screening and Treatment among HIV
 Patients"
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ (HIVNAT)
"อยู่ต่างจังหวัด เราก็รักษาตับอักเสบบีและซี
ได้นะ"
พญ.อรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ (รพ.พุทธชิน
ราช)

 B52
"Update on TB Screening in HIV"
พญ. ศรีประพา เนตรนิยม (ส านักวัณโรค)
"คัดกรองวัณโรค ในผู้ติดเช้ือเอชไอวีใครว่า
ง่าย"
พญ. นิรมล ลี้รัตนเพชร (รพ.ขอนแก่น)
นัตฏิยา  ศรีสุราช  (รพ.ขอนแก่น)
วารุณ ีปริยะ  (รพ.จอมทอง)*

B53
"กลเม็ดเคล็ดลับ… ท าอย่างไรให้ผ่านการ
รับรอง DSC"
พญ. รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล (รพ.
เชียงรายประชานุเคราะห)์ 
นพ. อร่าม  ลิ้มตระกูล (รพ.นครพิงค์)
นพ. สุรพร  ก้อนทอง (รพ.ระยอง) 
ฐิติรัตน์ จิรัญญนันท์ (สอวพ.)*

B54
"HIV Clinical Audit: ทุกคน คือ คนส าคัญ"
นพ.สมบูรณ ์ตันสุภสวัสดิกุล (ที่ปรึกษา สปสช.
เขต 2), 
จอ.หญิง ภัทราพร โสมาบุตร (สปสช. เขต 9 
นครราชสีมา)
ทวารัตน์ โคตรภูเวียง (รพศ. ขอนแก่น)

B55
"Update on new HIV testing guidance

 (4th generation)"
รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล (รพ. ศิริราช)
ผศ. กัลยาณ ีคูพูลทรัพย์ (รพ. รามาธิบดี)
ผศ. ศักด์ิชัย เดชตรัยรัตน์ (ม. เชียงใหม่)*

เวลา หอ้ง PrEP หอ้ง STI Quality  หอ้ง Network หอ้งก าลังใจคนท างาน หอ้งกรมการแพทย์
วันพุธที ่3 สงิหาคม 2559

B30 Lunch symposium
"Update on Tenofovir Fixed Dose Combination"   

พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ (HIVNAT)

พัก อาหารว่าง

พัก/ประกวดบูธ
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08.30-10.00

C11
"เปิดบริการคลินิกจ่าย PrEP ต้องท าอย่างไร"
อ.ผ่องพรรณ  เสาร์เขียว (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่) 
วาสนา เสถียรธรรมวิทย์ (บางกอกเฮลท์
คลินิก) 
อนงค์  ทองป้ัน (รพ. เลิดสิน)            
สุพาพร เพ็งโนนยาง (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
สภากาชาดไทย)
พัชรภรณ ์  ภวภูตานนท์ (สอวพ.)*

C12
"Sex and STI after HIV diagnosis"
เกศมุกดา ไตรรัตน์ (รพ.มหาสารคาม)
ประหยัด  วงศ์ภักดี  (อาสาสมัครโครงการ 
BMSM-CARE รพ.ตากสิน)
นิภา  ไกรเสวกวิสัย (รพ. สรรพสิทธิประสงค์)
พญ. เอกจิตรา สุขกุล (ศรทส.)*

C13
 "สวยทั้งที ต้องสวยแบบมีความรู"้
นพ. อภิรักษ์ ตีระลัภนานนท์ (รพ. บางมด)
-"เรื่องส าคัญที่คนไข้ต้องรู้ก่อนท าศัลยกรรม
ตกแต่งและความงาม"
นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล (ศัลยแพทย์
พลาสติก รพ.บางมด)
จิราภี  สุนทรกุล ณ ชลบุรี (รพ.รามาธิบดี)
ชลลดา  นันทวิสัย (ศทรส.)*

C14
"Cultural Sensitivity: การดูแลเพ่ือนเรา
ชาวต่างชาติ" 
เบญจวรรณ  สุขเรือน (รพ. พญาไท 1)
ดวงใจ  บุญศิริก าชัย (รพ. สมิติเวช สุขุมวิท)
ประภาภรณ ์ กิจวัฒนชัย (รพ.อุดรธานี)
นพ. วัฒนา  พารีศรี (รพ.สมเด็จพระยุพราชท่า
บ่อ)
ฉวีวรรณ คล้ายนาค (สอวพ.)*

C15
"Cultural Sensitivity: การดูแลเพ่ือนเรา
ชาวต่างชาติ" 
นพ. เฉลิมไทย เอกศิลป์  (สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี)
นพ. เจริญ ชูโชติถาวร  (สถาบันโรคทรวงอก)

10.00-10.30

10.30-11.45

11.45-12.30
Highlight from forum 2016

พิธีปิด ประกาศผลรางวัล

พัก อาหารว่าง

C20  Plenary Session III: STIs QUALITY
- "การกลับมาอีกครั้งของมหากาพย์ซิฟิลิส (The return of Syphilis Epic)"
นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร (ที่ปรึกษา กรมควบคุมโรค) และ นพ.นิสิต คงเกริกเกียรติ (กรมควบคุมโรค) * 
- "Update on Congenital Syphilis"
พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา (ศรทส.)


