รำยชื่อเทคนิคกำรแพทย์ ให้คำแนะนำกำรตรวจวินิจฉัยกำรติดเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV)
และ กำรตรวจติดตำมกำรรักษำ (CD4 /Viral Load /Genotype - drug resistant)*
ลำดับ เขต

ชือ่ - สกุล

หน่วยงำน

Email

เบอร์โทรศัพท์

ด้ำนทีใ่ ห้คำแนะนำ
Anti-HIV CD4

1

1

อ.ดร.ธนวรรณ สำลีรัตน์

คณะเทคนิคกำรแพทย์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

tanawan.s@cmu.ac.th

085-917 6741



2

1

ผศ.ศักดิช์ ัย เดชตรัยรัตน์

นักเทคนิคกำรแพทย์อสิ ระ

sdettrairat@yahoo.com

089-637 5993



3

1

นำย เรืองฤทธิ์ จินะเสน

รพศ.เชียงรำย

ruengritj@yahoo.com

091-8587030



4

2

นำงทัศนำ เถือ่ นชนะ

รพศ. พุทธชินรำช พิษณุโลก

tussanafour@hotmail.com

061-9936596



5

3

นำงสำวประทุมรัตน์ สุขเลิศแล้รวพศ.สวรรค์ประชำรักษ์

jawjaw471@yahoo.com

084-6884243 เวลำ
รำชกำร/089-6406394

6

4

นำงสำวสุวรรณี ลิรัฐพงศ์

suwanneelir@yahoo.co.th

7

5

นำงสำว สุทธิดำ ศรีสำรคำม รพศ รำชบุรี

8

6

นำงสำวกรฎำร์ บุญยัง

รพศ.พุทธโสธร ฉะเชิงเทรำ

9

7

ดร.มัณฑนำ มิตรชัย

รพศ.ขอนแก่น

10

8

11

9

RNA/Viral Drug
เด็ก แม่
load
resistant สูล่ ูก












089-7904920





sri.suthida@gmail.com

086-2220821



korada_k@yahoo.co.th

081-8253886







manthanakkh@gmail.com

092-1544651







นำงนิดำ ธนำภัทรไพโรจน์ รพศ.อุดรธำนี

nd.yuy@hotmail.com

082-1005088



นำยประยุทธ แก้วมะลัง

prayuth_k@hotmail.com

081-266 7831







รพศ.สระบุรี

รพศ.มหำรำชนครรำชสีมำ
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รำยชื่อเทคนิคกำรแพทย์ ให้คำแนะนำกำรตรวจวินิจฉัยกำรติดเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV)
และ กำรตรวจติดตำมกำรรักษำ (CD4 /Viral Load /Genotype - drug resistant)*
ลำดับ เขต

ชือ่ - สกุล

หน่วยงำน

12

10 นำง มำลี กสิพร้อง

รพศ. สรรพสิทธิประสงค์

13

11 นำงสำวสุภำภรณ์ เพ็ชรรัตน์ รพศ.สุรำษฎร์ธำนี

14

12 นำยรุ่งเรือง จำรุมโนกุล

15

12 นำยวิชัย หวันเมือง

Email

เบอร์โทรศัพท์

ด้ำนทีใ่ ห้คำแนะนำ
Anti-HIV CD4

RNA/Viral Drug
เด็ก แม่
load
resistant สูล่ ูก

m.gasiprong@gmail.com

093-4198265



pu_2518@yahoo.com

089-6991818



คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
roongrueng.j@gmail.com

081-990 9401



รพศ.ยะลำ เขต 12

bazix99@gmail.com

085-2527630
























02-590-3566
089-500 5829
02-590-3562 086-787
4169





16

4.-13 นำงสำวสมคิด ศรีโสภำ

สถำบันบำรำศนรำดูร นนทบุรี

s.srisopha@gmail.com

17

4.-13 ดร.สุมนมำลย์ อุทยมกุล

สถำบันบำรำศนรำดูร นนทบุรี

katesumonmal@gmail.com

18

13 นำย ชวชล เศรษฐอุดม

ฝ่ำยภูมคิ มุ้ กันวิทยำโรงพยำบำลรำมำธิบดี

chavachol@hotmail.com

02 - 2011337



19

13 นำย ปิยะ วงศ์จำปำ

ฝ่ำยจุลชีววิทยำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

hat_anya@hotmail.com

02-2564132, 089-069
3452



20

13 ดร.สุณี ศิริวิชยกุล

คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย Sunee.S@chula.ac.th

081-902 7904



21

13 ดร.นำวิน ห่อทองคำ

คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล

navmoo@gmail.com

081-649 0040





22

13 ดร.ทิพวัลย์ ปันคำ

คลีนคิ นิรนำม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภำกำชำดไทย

pankamt@trcarc.org

02-2524559
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รำยชื่อเทคนิคกำรแพทย์ ให้คำแนะนำกำรตรวจวินิจฉัยกำรติดเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV)
และ กำรตรวจติดตำมกำรรักษำ (CD4 /Viral Load /Genotype - drug resistant)*
ลำดับ เขต

ชือ่ - สกุล

หน่วยงำน

Email

เบอร์โทรศัพท์

ด้ำนทีใ่ ห้คำแนะนำ
Anti-HIV CD4

RNA/Viral Drug
เด็ก แม่
load
resistant สูล่ ูก

23

13 พท.หญิง สุชชนำ แทบประสิทธ์สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำร

suttab@yahoo.com

085-1127963



24

13 ดร.สุภำพร สุภำรักษ์

supaporn.su@dmsc.mail.go.th

02-9510000 ต่อ 98091
090- 923 2557



25

13 ดร.บุษรำวรรณ ศรีวรรธนะ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

busarawan.s@dmsc.mail.go.th 081-830 8360



26

13 รศ ดร.สุดำ ลุยศิริโรจนกุล

sudaloui@yahoo.com

081-407 5015





27

13 นำงศิริรัตน์ ลิกำนนท์สกุล นักเทคนิคกำรแพทย์อสิ ระ

siratlik3@gmail.com

081-900 5645





28

13 ผศ.ดร.ปำลนี อัมรำนนท์

คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย palanee@gmail.com

097-017 4146



29

13 ดร.สิริพรรณ แสงอรุณ

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

siriphas@gmail.com

089 770 1144



30

13 นำยวิโรจน์ พวงทับทิม

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

wiroj.p@dmsc.mail.go.th

085-2481288

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

นักเทคนิคกำรแพทย์อสิ ระ

หมำยเหตุ......เขต 13 คือ กทม และ ส่วนกลำง
*โดยควำมเห็นชอบของ คณะกรรมกำรสภำเทคนิคกำรแพทย์ ครั้งที่ 10-60 เมือ่ 19 ธันวำคม 2560 และครั้งที่ 1-61 เมือ่ 17 มกรำคม 2561
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