
 

 
ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในพ้ืนที่เครือข่ำยน ำร่อง 
บูรณำกำรระบบข้อมูลติดตำมผลกำรด ำเนินงำนยุติปัญหำเอดส์ตำมกลยุทธ์ RRTTR และกำรด ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด 

ระหว่ำงวันที่ 17-18 พฤษภำคม 2561 ณ โรงแรมเคปรำชำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
 

************************************ 
 

วันที่/เวลา หัวข้อ วิทยากร/facilitator 

วันที ่17 พฤษภาคม 2561 
08.45 - 09.00 น. เปิดการประชุมโดย นำยแพทย์สมำน ฟูตระกลู 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคตดิต่อ 
ทำงเพศสัมพันธ์ 

 

09.00 – 09.40 น. บรรยาย : นโยบำย ควำมสอดคลอ้ง กำรด ำเนินงำนยุติ     
ปัญหำเอดส์ และกำรด ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพตดิ 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักโรคเอดส์ฯ 

09.45 – 10.30 น. บรรยาย:ระบบรำยงำนด้ำนกำรบ ำบัดรักษำ และกำรเชื่อมโยง
ข้อมูล ระบบ NISPAด้ำนบ ำบัดรักษำ ระบบ บสต.เก่ำ        
และบสต.ใหม ่

นางสาวเกศสุดา หอมสุวรรณ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ปปส.ภำค 7 

10.30 – 11.15 น. บรรยาย : นโยบำยกำรด ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด 
(Harm Reduction) 
 

นางประภาสี คัยนันท ์
ผู้อ ำนวยกำรส่วนประสำนงำนบ ำบัดรักษำ 
ยำเสพตดิ ปปส. 

11.15 – 12.00 น. บรรยาย : ควำมเชื่อมโยงของระบบข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ในกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนยุติปญัหำเอดส์ ตำมกลยุทธ์ RRTTR และ
กำรด ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด (Harm Reduction) 

นายชัยสขุ ต้ังวงษ์จุลเนียม 
ส ำนักโรคเอดส์ฯ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.45 น. บรรยาย : กำรบูรณำกำรระบบเฝำ้ระวังกำรตดิเช้ือเอชไอวี/

เอดส์ ในหน่วยบริกำรสุขภำพ  
(Facility based surveillance system) 

นางนิรมล ปัญสุวรรณ 
ส ำนักระบำดวิทยำ 

13.45 – 14.15 น. บรรยาย : ควำมเป็นมำ และควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำโปรแกรม
กำรบริกำรสุขภำพเพื่อลดอันตรำยจำกยำเสพติด (Harm plus) 

นางสาวสิริพร มนยฤทธิ ์
ส ำนักโรคเอดส์ฯ 

14.15  – 15.15 น. โปรแกรม Harm plus 

- ภำพรวมโครงสร้ำง ระบบฐำนข้อมูล ควำมต้องกำรด้ำน
เทคโนโลยีของโปรแกรม 

- วิธีติดตั้ง และวิธีกำรใช้งำนโปรแกรม Harm plus 

- กำรบันทึกข้อมูลเพิม่เตมิ 

นายศักด์ิชัย  เจียรอุฬารกุล 
ส ำนักโรคเอดส์ฯ 

15.15 – 15.45 น. บรรยาย : กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลรำยงำน Harm plus       
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมกลยุทธ์ R-R-T-T-R         
และตดิตำมกำรด ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด        
(Harm Reduction) 

นายสามารถ พันธ์เพชร 
ส ำนักโรคเอดส์ฯ 
นายณัฐดนัย โคสนาม 
ส ำนักโรคเอดส์ฯ 



 
วันที่/เวลา หัวข้อ วิทยากร/facilitator 

15.45 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มอภิปราย รายจังหวัด :  
1.ควำมเห็นต่อกำรใช้โปรแกรม Harm plus ทั้งส่วนกำรบันทึก
ข้อมูล และกำรออกรำยงำนใน Dashboard 
2.ปัญหำอุปสรรคที่คำดว่ำจะเกิดขึน้เมื่อน ำร่องใช้โปรแกรม 
3.ต้องกำรกำรสนับสนุนทำงเทคนคิอย่ำงไร 

facilitator ประจ ากลุม่ 
- นำงสำววิภำวี เกียรติชำนนท ์
- นำยสำมำรถ พันธ์เพชร 
- นำงสำวจุฑำมำศ  มำกกุญชร 
- นำงสำวสิริพร มนยฤทธิ์ 
 

วันที ่18 พฤษภาคม 2561 
09.00 – 09.30 น. สรุปและน ำเสนอผลกำรอภิปรำยกลุ่ม 

 
นางสาวสิริพร มนยฤทธิ ์
ส ำนักโรคเอดส์ฯ 

09.30 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มอภิปราย รายจังหวัด:  
วำงแผนกำรลงพื้นที่สนับสนุนกำรติดตั้งและใช้งำนHarm plus 

facilitator ประจ ากลุม่ 
- นำงสำววิภำวี เกียรติชำนนท ์
- นำยสำมำรถ พันธ์เพชร 
- นำงสำวจุฑำมำศ  มำกกุญชร 
- นำงสำวสิริพร มนยฤทธิ์ 

10.30 – 11.00 น. สรุปแผนกำรลงสนับสนุนพ้ืนท่ีในกำรติดตั้งและใช้งำนโปรแกรม 
Harm plus 

นางสาวสิริพร มนยฤทธิ ์
ส ำนักโรคเอดส์ฯ 

11.00 – 11.30 น. ปิดกำรประชุม  

 
หมำยเหตุ : รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.45 น. และ 14.45 น. 
 


