
ก ำหนดกำรงำนประชุมวิชำกำรวันเอดส์โลก (World AIDS Day Virtual Conference) 
วันที่ 2 - 3 ธันวำคม 2564  

“End inequalities. End AIDS. End pandemics.: ยุติควำมเหล่ือมล  ำ ยุติเอดส์” 
 

เวลำ กิจกรรม วิทยำกร 

วันที่ 2 ธันวำคม 2564 
08:00 – 09:00 ลงทะเบียน   
09:00 – 09.50 พิธีเปิด : ประชุมวิชำกำรวันเอดส์โลก ปี พ.ศ. 2564  

1. ถ้อยแถลงในการประชุมระดบัสูงว่าด้วยโรคเอดส์ 
2. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ  

กล่าวรายงานการจัดงาน 
3. กล่าวแสดงความยินดีและให้การสนับสนนุการด าเนินงาน 

โดยผู้แทนหน่วยงาน (ท่านละ 3 นาที) 
1) วิดีทัศน์ อุปทูต 
2) เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
3) สหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย   
4) ประธานเครือขา่ยผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 

4. เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพหมู่บนเวที 

1. ถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงว่าด้วยโรคเอดส์  
    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี    
2. เปดิการประชุมวิชาการ  
    นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
    และประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (คช.ปอ.)  
    กล่าวรายงานการจัดงาน 
    นำยแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภำศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
3. กล่าวแสดงความยินดีและให้การสนับสนนุการด าเนินงาน โดยผู้แทนหน่วยงาน (ทา่นละ 3 นาที) 

1) อุปทูต ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 
2) นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3) Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand ผู้ประสานงาน

สหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย  
4) นำยอภิวัฒน์ กวำงแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 

4. วิดีทัศน ์เรื่อง ระบบกำรรับรองคุณภำพองค์กรชุมชน  

09.50 - 10.00 Introductions and group photo 
 

10.00 - 10.10 Review of objectives and expected outcomes  
10.10 - 10.30 Introduction to virtual learning platform  
10.30 – 11.40 
 

 

 
 

Plenary Session #1: ประเทศไทยกับก้าวส าคัญ:  
ยุติความเหลื่อมล้ า ยุติเอดส์ (Step up Thailand’s Action to 
End Inequalities and End AIDS) 

1. นำยแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภำศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
2. ดร.พัชรำ เบญจรัตนำภรณ์ ผู้อ านวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)  
3. ภญ. ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขำฯ สปสช. 
4. Dr. Sanny Chen Northbrook, Director of Division of Global HIV&TB (DGHT)- 
Thailand & Laos 
5. นำยอภิวัฒน ์กวำงแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอดส์ประเทศไทย 
6. คุณสุรำงค์ จันทร์แย้ม ผู้อ านวยการมูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ 
ผู้ด าเนินรายการ ดร. พิมพนิตตำ แสนยำกุล Project Management Specialist, USAID/RDMA 

11.40 - 12.00 Q&A, discussion All 
12.00 – 13.00 Lunch Break   
13.00 – 14.30 Plenary session 2: จงัหวัดยุติเอดส์:  

ผู้น าบนเส้นทางสู่ความส าเร็จ (Leadership in action: Cities 
on the road to success) 

1. แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผูอ้ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2. แพทย์หญิงนภัสชล ฐำนะสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคเอดส์ฯ ส านักอนามัย กทม.  
3. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดภูเก็ต 
4. คุณสุภำวดี  พงษ์ประภำส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
    จังหวัดเชียงราย 
ผู้ด าเนินรายการ: แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู  ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  

14.30 – 14.45 break    
14.45 – 15.45 ห้องย่อย   

ห้องย่อย A: การจัดบริการสุขภาพในชุมชนส าหรับกลุ่ม
ประชากรหลัก 

1. คุณซูฮำยนงค์  สมำเฮำะ กลุ่มคนท างานดูแลผู้ใช้สารเสพติดจงัหวัดสงขลา (Care Team Songkhla) 
2. คุณกษมำ  อำย ิ  กลุ่ม ฅ ฅน เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
3. คุณนิภำ ชมภูป่ำ มูลนิธิรักษ์ไทย 
4. คุณวสุรัตน์ หอมสุด มูลนิธิรักษ์ไทย 
5. คุณปุญช์พิพัฒณ์ เหมียนคิด มูลนิธิซิสเตอร ์
ผู้ด าเนินรายการ: คุณกุลภัสสรณ์ กลัดงำม มูลนิธิรักษ์ไทย 
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ห้องย่อย B: "ชวนคู่ ชวนตรวจ ชวนง่าย เหมือนชวนเที่ยว" เรื่อง
ง่ายๆ ในบริการป้องกัน HIV 

1. คุณประภำภรณ์ กิจวัฒนำชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.อุดรธาน ี
2. คุณอรดี โชติเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สิรินธร กทม. 
3. คุณพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ รองผูอ้ านวยการมูลนิธิ M Plus จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ด าเนินรายการ: คุณณฐพร เขียวทอง ผู้จัดการสาขามูลนิธิ M Plus จังหวัดพิษณุโลก 

ห้องย่อย C:  ไวรัสตับอักเสบ C ในประเทศไทย ท าไดจ้ริง
หรือไม่: Hepatitis C micro elimination: where do we 
stand?” 

1. นำยแพทย์เอกพจน์ ทองมี, Dreamvelopment 
2. นพ. รัฐพล เตรียมวิชำนนท์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 
3. คุณวีระพันธ์ งำมมี มูลนิธิโอโซน (Ozone) 
4. คุณนันทพล ชื่นชูกลิ่น, มูลนิธิรักษ์ไทย:  
5. ดร. พิมพนิตตำ แสนยำกุล Project Management Specialist, USAID/RDMA 
ผู้ด าเนินรายการ แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคำกร  

                  รองผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 

ห้องย่อย D:  การให้บริการเก่ียวกับเอชไอวี/โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ส าหรับกลุ่มเยาวชน (Youth and HIV/STIs 
Service Delivery) 

1. นำยแพทย์ไชยวัฒน์ อึ งเศรษฐพันธ์ คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร. โธมัส กวำดำมูซ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ  
    เพศวิถีและสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล      
3. คุณภูเบศร์ ปำนเพ็ชร์ รองผูอ้ านวยการส านักระบบบริการสุขภาพ  
    ฝ่ายงานคลินิก สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) 
4. คุณสุภัทรำนิษฐ์ มีครัว หัวหน้างานการให้ค าปรึกษา มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ (SWING) 
ผู้ด าเนินรายการ โดย คุณพัชรภรณ์ ภวภูตำนนท์ กองโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 

15.45 – 16.30 ห้องย่อย  

ห้องย่อย A: ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการยุติปัญหาเอดส์และ
วัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติ    

1. คุณชูวงศ์ แสงคง      มูลนิธิรักษ์ไทย 
2. คุณวสุรัตน์ หอมสุด   มูลนิธิรักษ์ไทย 

ห้องย่อย B: ขับเคลื่อนการด าเนินงานในการก าจัดเชื้อเอชไอวี 
ซิฟิลิส และตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก (Triple Elimination of 
Mother to Child Transmission) 

1. แพทย์หญิงสุชำดำ เจียมศิริ รองผู้อ ำนวยกำรกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
2. นำยแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรำ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั 
3. แพทย์หญิงรพีพรรณ รัตนวงศ์นรำ มอร์ด อาจารย์แพทยส์าขาโรคติดเชือ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ผู้ด าเนินรายการ นำยสมยศ เจริญสุข นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
                     กองโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ห้องย่อย C: เสวนา “จาก GPO-Vir T สู ่TLD” 1. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม สมาคมโรคเอดส์ฯ 
2. นำยแพทย์รัฐพล เตรียมวิชำนนท์  สปสช. 
3. ภก.มนตรี สุวณิชย์ ส านักงานประกันสังคม 
4. ภญ. สวุิมล วรเกษมสุข องค์การเภสัชกรรม 
ผู้ด าเนนิรายการ คณุเกศิน ีเขียนวาร ีนักวิชาการเผยแพร่  
                      กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์ 

วันที่ 3 ธันวำคม 2564 
08.30 – 09.00 Recap of Day 1 findings and recommendations 

Introduction to expectations of Day 2 
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09.00 – 10.30  Plenary Session #3 เอชไอวีกับโควิด: ผลกระทบของโควิด

ต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (HIV & COVID-19:  Impact of 
COVID-19 on People Living with HIV) 
  

ช่วงท่ี 1  
1. แพทย์หญงิสำยรัตน์ นกน้อย  
: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (On site) 
2. แพทย์หญงิรงัสิมำ โล่ห์เลขำ  
: หัวหน้าหน่วยดูแลรักษาโครงการเอชไอวี และวัณโรคส านักงานประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย  
ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (On site) 
3. แพทย์หญงิสุรรีัตน์ วัชรสุวรรณเสรี  
: นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี (Zoom) 
4. แพทย์หญงิรพพีรรณ รตันวงศ์นรำ มอร์ด 
: อาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเช้ือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ช่วงที่ 2  
5. คุณไพลิน ดวงมำลำ  
: ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (On site)  
ช่วงที่ 3  
6. ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญงิศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล  
: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (VDO & Zoom) 
7. คุณกุลภัสสรณ์ กลัดงำม  
: เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิรักษ์ไทย (VDO) 
ผู้ด าเนินรายการ : คุณเกศินี เขียนวารี นักวิชาการเผยแพร่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

10.30 – 12.00 Symposium: วัยรุ่นกับเอชไอวี (Galvanize Action to End 
the Adolescent AIDS Epidemic) 

1. แพทย์หญิงนันทิกำ ไพบูลย์ แพทย์โรคติดเชื้อเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
2. คุณศิริรัฐ ชุณศำสตร ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอชไอวีเอดส์และการพัฒนาวัยรุ่นและทีมเยาวชน    
    องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UNICEF) 
3. คุณนิภำ ชมภูป่ำ ผู้ประสานงานโครงการสุขภาพ มูลนิธิรักษ์ไทย   
4. คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ผู้ด าเนนิรายการ โดย  
1. คุณเปรมศักด์ิ แสงจันทร์ องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย (UNICEF) 
2. คุณดำรำรัตน์ รวมสุข มูลนิธิรักษ์ไทย 

10.30 - 12.00 ห้องย่อย   

ห้องย่อย A: การจัดบริการสุขภาพเพื่อผูห้ญิงข้ามเพศ:  
เมื่อดิฉนัต้องไปเกณฑ์ทหาร และคลินิกอบอุ่น 

1. คุณสุภัคภรณ์ รำญฏร   มูลนิธิซิสเตอร์ 
2. คุณวัชรพงษ ์ว่องม่อย  มูลนิธิซิสเตอร์ 

ห้องย่อย B:  การแจ้งเตือนนัดหมายทางการแพทย์โดยเลขายุค
ดิจิตอล (Medical Appointment Notification Assistant by 
iSecretary) 

1. ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข ่ผู้ประสานงานดา้นห้องปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ  
    ด้านสาธารณสขุ 
2. ทนพญ.ภัทร์ศยำ มุกลีมำศ นักเทคนคิการแพทย์ปฏิบัติการ  
   กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ผู้ด าเนนิรายการ โดย นำงสำวบุณยำนุช เพชรสงค์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
                         กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

ห้องย่อย C:  QI เคร่ืองมือคุณภาพ    1. แพทย์หญิงรวิวรรณ หำญสุทธิเวชกลุ ที่ปรึกษาด้านการรับรอง DSC-HIV/STI  
   วิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 
2. นำยแพทย์อร่ำม ลิ มตระกูล ที่ปรึกษาด้านการรับรอง DSC-HIV/STI  
3. คุณนิตยำ ฉันทกิจ  นักวิชาการอิสระ 
4. ภก.วีระพล บุณรงค์ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  
5. ทนพญ.วริศรำ ศรีตะปัญญะ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลนครนายก 

12.00 - 13.00 Lunch Break   
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13.00 – 14.30  Symposium #2: ประเทศไทยสานพลงัเพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติ

อันเนือ่งจากเอดสื ปี 2564 – 2568 (Thailand’s Partnership 
for Zero HIV-related Discrimination: 2021 – 2025) 

1. คุณสุภัทรำ นำคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ วิทยากร
และผู้ด าเนินรายการ 

2. ภาคดูแลสุขภาพ โดย พญ.ดำรินดำ รอซะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อ 
    ทางเพศสัมพันธ์ 
3. ภาคการศึกษา โดย ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร 
4. ภาคการท างาน โดย ผู้แทนกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงาน 
5. ภาคยุติธรรม โดย ผู้แทนอัยกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
6. ภาคบุคคล ครอบครัว ชุมชน  โดย อธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ภาคสิทธิมนุษยชน โดย คุณวสันต์ ภัยหลีกลี  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
8. คุณสุภำภรณ์ เพ็งโนนยำง สถาบันเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี  

13.00 – 14.30  ห้องย่อย   
  ห้องย่อย A: Show & Share QI Challenge to Ending AIDS 

(NEAB & MOPH SITE) 
ช่วงที่ 1 
1. แพทย์หญิงรังสิมำ โล่ห์เลขำ หัวหน้าหน่วยดูแลรักษาโครงการเอชไอวี และวัณโรคส านักงาน 
    ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสขุ  
2. คุณสุภำเพ็ญ ศรีสดใส  ผู้เย่ียมส ารวจ สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
3. แพทย์หญิงสำยรัตน์ นกน้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ช่วงที่ 2 
4. คุณนิตยำ ฉันทกิจ  นักวิชาการอิสระ  
5. คุณสุภำวดี  พงษ์ประภำส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์  
6. เรอือำกำศโท คริส ฟูจิตนิรันดร์ แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
    กรมการแพทย์ทหารอากาศ 

ห้องย่อย B: “ร่างพรบ.บ าบัดฟื้นฟู คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ใช้สารเสพติด พ.ศ. .......”  

1. คุณณรงค์กร  เสือเล็ก  มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส ์
2. คุณกฤษฏำกร สอทอง มูลนิธิรักษ์ไทย 

ห้องย่อย C: เสวนา “Same day ART to Ending AIDS” 1. ดร.กิตินันท์ รุ่งธนธำดำ สปสช. 
2. แพทย์หญิงสุพรรณี จิรจริยำเวชโรงพยาบาลตากสิน 
3. แพทย์หญิงปรำรถนำ ลีนะศิริมำกุล รพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
4. คุณเยำวลักษณ์ สิริวโรทัย รพ.สันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 
5. ดร. แพทย์หญิงนิตยำ ภำนุภำค ผู้อ านวยการบริหารสถาบันเพ่ือการวิจัย 
    และนวัตกรรมด้านเอชไอวี  วิทยากรและผู้ด าเนินรายการ   

14.30 – 16.00  Symposium #3: รัฐหนุน ชุมชนท า: คณุภาพบริการและการ
รับรององค์กรชุมชน สู่ความยั่งยืน (Community Health 
worker Certification) 

1. แพทย์หญิงสุชำดำ เจยีมศิริ กองโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 
2. นำยแพทย์รัฐพล เตรียมวิชำนนท์  สปสช. 
3. คุณสุภำพร เพ็งโนนยำง สถาบันเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) 
4. คุณธนชัย ไชยสำลี  RSAT 
5. คุณพรรณี ชยัโพธิ์ศรี หัวหน้าทีมพัฒนา BMA 
6. คุณอภิวัฒน์ กวำงแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดสป์ระเทศไทย 
7. คุณจ ำรอง แพงหนองยำง รองผู้อ านวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ  
ผู้ด าเนนิรายการ โดย คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทนุ มูลนิธิรักษ์ไทย 

14.30 – 16.00 ห้องย่อย   
ห้องย่อย A:  นโยบาย สปสช กับการท างานดา้นเอดส์และเอช
ไอวีในกลุ่มประชากรหลักของภาคประชาสังคม 

1. ผู้แทนจำก สปสช.  
2. คุณต่อศักด์ิ  เกษนำค  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สมุทรปราการ 
3. คุณผ่องศรี  บุตรแสน  ผู้ประสานงานโครงการ กลุ่มแอคทีมขอนแก่น 
4. คุณจิรัญญำ  มุขขันธ์  กรรมการ RAC เขต 10 สปสช. เขต 10 
5. คุณธนยศ  พรมด้ำว   ผูอ้ านวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิรักษ์ไทย 
6. คุณสุธินี  เจริญยิ่ง     หัวหน้าโครงการ Epic ประเทศไทย 
ผู้ด าเนินรายการ โดย คุณณธรรศ ธีรภำพพงศ์พันธ์ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
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ห้องย่อย B: Storytelling Contest จุดประกาย ด้วยเรื่องเล่า 
เราก้าวสู่ การยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย  

1. แพทย์หญิงรวิวรรณ หำญสุทธิเวชกลุ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพฯ 
2. แพทย์หญิงดำรินดำ รอซะ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 
3. คุณเครือทิพย์ จันทรธำนีวัฒน ์ กองโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 
4. คุณชลลดำ นันทวิสัย ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ ศูนยค์วามร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้าน
สาธารณสุข 
5. คุณดนัย ลินจงรัตน์ ผู้อ านวยการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุง้แห่งประเทศ
ไทย 
 

ผู้ด าเนินรายการ: นำงสำวเกศินี เขียนวำรี นักวิชาการเผยแพร่  
                     กองโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

16.00 - 16.30 Final recommendations and discussion:  
แจกใบประเมิน แจกรำงวัล  

DAS, TUC, UNAIDS 

 


