
หมายเลข รายชื่อผู้สมัคร สถาบัน (Institute)

1 ผศ.พิเศษ นพ.ยุทธนา แสงสุดา โรงพยาบาลราชวิถี

2 รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 อ.ดร.พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 พญ.อจลญา เตยะธิติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

6 รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 พญ.ชนินาถ สกุลพิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

8 อ.ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

9 พญ.วิชชนา จ ารูญรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10 รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

11 พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 พญ.ธารทิพย์ ผลวัฒนา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

รายช่ือผู้สมคัรกรรมการบริหารสมาคมฯ





QR code เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ

https://docs.google.com/forms/d/1rJdUupVyezaYy6DNswTE8vdkV520lPUeoemUgdApqP4



ประกาศผล กรรมการบริหารสมาคมฯ

• ในงานประชุมสมาคมฯ 24 มีนาคม 2565



ใบสมัคร



ผศ พเิศษ นพ ยุทธนา แสงสุดา

• สถาบัน: รพ ราชวิถี
• การศึกษา:แพทยจุ์ฬา/พบ /วุฒบัิตร รังสีวิทยาทั่วไป 

• / อบ เวชศาสตรนิวเคลียร์

• ประสบการณ ์: ท างานดา้น NM ตัง้แตปี่ 2533 ถึงปัจจุบัน

• สอนนศพ แพทยรั์งสิต ตัง้แตปี่   2537 ถึงปัจจุบัน

• นายกสมาคม NMแหง่ประเทศไทย ตัง้แตปี่ 2554 ถงึปัจจุบัน

• ผู้แทนประเทศไทยใน Asian School of Nuclear Medicine



ผศ พเิศษ นพ ยุทธนา แสงสุดา

นโยบาย:
*กระตุ้นและส่งเสริมงานเวชศาสตรนิ์วเคลียรของประเทศไทย ให้ก้าวหน้า

เทยีบเทา่สากลทัง้ในระดับเอเชียและระดับโลก

*สนับสนุนบุคลากรทุกประเภทให้ท าวิจัยด้านเวชศาสตรนิ์วเคลียรของ

ประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากลทัง้การตพีมิพใ์นวารสารและการประชุมนานาชาติ

*ประสานกับ สธ ในการขยายงานเวชศาสตรนิ์วเคลียรกระจายสู่รพ ใน

ภูมิภาค เพือ่สนับสนุนการบริการสุขภาพของประเทศไทยให้ทั่วถึง

*เช่ือมความสัมพนัธ ์สมาชิกต่างสถาบันใหมี้การประชุมแลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณท์ัง้ใน กทม และ ทศันศึกษาในต่างจังหวัด

*ช่วยประสานให้สมาชิกและแพทยป์ระจ าบ้านไปฝึกงาน ดูงาน ใน รพ ทีมี่ช่ือเสียงเช่น 
ญ่ีปุ่น  เกาหลีใต้ และจนี



ผศ พเิศษ นพ ยุทธนา แสงสุดา

• ทอียู่   งานเวชศาสตรนิ์วเคลียร รพ ราชวิถี

• เบอรโ์ทร  02-206-2900  ต่อ 20407

• อีเมล yuthanasae@yahoo.com
• yuthanasaengsuda@gmail.com



NAME: รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

• Institute: สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล

• Qualification & Education: การศึกษา
– แพทยศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล

มหาวิทยาลยัมหิดล, ปี พ.ศ. 2545

– วฒุิบตัรฯ สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2549

– Research Fellow in PET-CT, The University of Texas MD Anderson 

Cancer Center, Houston, Texas, ประเทศสหรฐัอเมรกิา, ปี พ.ศ. 2555 – 2556

– Research Fellow in PET-CT, University of Pennsylvania, Philadelphia, 
Pennsylvania, ประเทศสหรฐัอเมรกิา, ปี พ.ศ. 2556 – 2557

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น 12 รพ ศิริราช แขวงศิริราช 

เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

Tel (office): 02-4196220-1 Tel (mobile): 0867922522  Fax:02-4196220
E-mail: bkhiewvan@yahoo.com, benjapa.khi@mahidol.ac.th Page 1



NAME: รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

• Institute: สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียรภ์าควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล

• Qualification & Education: การศึกษา
– Fellow of Asian Board of Nuclear Medicine, FANMB ปี พ.ศ. 2559

– Clinical Densitometrist (CDD), ISCD ปี พ.ศ. 2562

– Certificate for Abridge Business Certificate, วิทยาลยัการจดัการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2562

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น 12 รพ ศิริราช แขวงศิริราช 

เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

Tel (office): 02-4196220-1 Tel (mobile): 0867922522  Fax:02-4196220
E-mail: bkhiewvan@yahoo.com, benjapa.khi@mahidol.ac.th Page 2



NAME: รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

• Nuclear Medicine Experiences: ประสบการณด์้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

• หวัหนา้สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล
1 เมษายน 2563- ปัจจบุนั

• กรรมการสมาคมเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์แห่งประเทศไทย วาระปี 2561-2565
• คณะกรรมการอ านวยการราชวิทยาลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย วาระปี 2563-

2566
• ประธานหลกัสตูรวฒุิบตัรฯ สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ภาควิชารงัสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล

• กรรมการบรหิารหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวิชาฟิสกิสก์ารแพทย ์สาขาวิชาเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล

• เลขานกุาร กลุม่มะเรง็ไทรอยด ์สถานวิทยามะเรง็ รพ ศิรริาช

• คณะกรรมการ Nuclear Neurology guideline

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น 12 รพ ศิริราช แขวงศิริราช 

เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

Tel (office): 02-4196220-1 Tel (mobile): 0867922522  Fax:02-4196220
E-mail: bkhiewvan@yahoo.com, benjapa.khi@mahidol.ac.th Page 3



NAME: รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

• Nuclear Medicine Experiences: ประสบการณด์้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

• แพทยผ์ูเ้ชียวชาญทางดา้นเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์

– การตรวจ general nuclear medicine, SPECT/CT, FDG PET/CT, non FDG 
PET/CT เชน่ choline, PSMA, FLT, Dotatate

– การรกัษาผูป่้วยดว้ยสารเภสชัรงัสี อาทิ Iodine-131, Sm-153 EDTMP, Y-90 
Zevalin, Ra-223 therapy, Y-90 treatment, Lu-177 PSMA, Lu-177 
Dotatate, Ac-225 PSMA

– การวดัความหนาแน่นมวลกระดกู (BMD)
– วิทยากรรบัเชิญใหค้วามรูด้า้นเวชศาสตรน์ิวเคลียรใ์นงานประชมุวิชาการท่ีจดัขึน้ทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ

– ผูจ้ดังานประชมุ/รว่มจดังานประชมุวิชาการทางรงัสี/เวชศาสตรน์ิวเคลียรใ์นประเทศ
– National Project Coordinator (IAEA project)  

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น 12 รพ ศิริราช แขวงศิริราช 

เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

Tel (office): 02-4196220-1 Tel (mobile): 0867922522  Fax:02-4196220
E-mail: bkhiewvan@yahoo.com, benjapa.khi@mahidol.ac.th Page 4



NAME: รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

• Policy: นโยบาย
1. สนบัสนนุและสง่เสรมิการแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์พฒันางานบรกิาร วิชาการ
และงานวิจยัดา้นเวชศาสตรนิ์วเคลยีรใ์หม้ากขึน้

2. เป็นสื่อกลางและสง่เสรมิความรว่มมือกบัแพทยส์หสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ และบุคลากร
ทางการแพทย ์ในดา้นต่างๆ

3. จดังานประชมุวิชาการเวชศาสตรนิ์วเคลียรแ์ละเพิ่มชอ่งทางการเขา้รว่มประชมุวิชาการ
ทัง้ในและต่างประเทศใหส้มาชิก เพ่ือใหส้มาชิก ผูป้ฏิบตัิงานดา้นเวชศาสตรนิ์วเคลียรแ์ละ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดร้บัความรูท่ี้ทนัสมยั อย่างสม ่าเสมอ สามารถน าไปปรบัใชด้า้นบรกิารทาง
การแพทยร์วมทัง้งานวิจยั

4. แจง้ข่าวประชาสมัพนัธ ์ความรูห้รอืจดัท าโครงการ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่สมาชิกและ
ประชาชน

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น 12 รพ ศิริราช แขวงศิริราช 

เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

Tel (office): 02-4196220-1 Tel (mobile): 0867922522  Fax:02-4196220
E-mail: bkhiewvan@yahoo.com, benjapa.khi@mahidol.ac.th Page 5



NAME: รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

• Policy: นโยบาย
5. สง่เสรมิใหส้มาคมเวชศาสตรนิ์วเคลยีรแ์หง่ประเทศไทยมีช่ือเสยีงในระดบัชาติและ
นานาชาติ

6. จดัท า national guideline ส าหรบัการตรวจและรกัษาดว้ยเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์
ใหม่ๆ ที่ส  าคญั เพ่ือเป็นประโยชนใ์หส้ถาบนัต่างๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิกลางรว่มกนัใน

ประเทศ

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศูนยโ์รคหวัใจชั้น 12 รพ ศิริราช แขวงศิริราช 

เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

Tel (office): 02-4196220-1 Tel (mobile): 0867922522  Fax:02-4196220
E-mail: bkhiewvan@yahoo.com, benjapa.khi@mahidol.ac.th Page 6



ศ.พญ.สุภทัรพร เทพมงคล

• Institute: สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
• Qualification & Education: 

2537 พ.บ.(เกียรตนิิยม) คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2540 วฒุิบตัรผูเ้ช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์รพ.จฬุาลงกรณ ์
แพทยสภา

2541    IAEA Fellowship in Nuclear Medicine and Pediatric Nuclear 
Medicine, Hospital of the University of Pennsylvania and Children’s 
Hospital of Philadelphia, PA, USA
2546 IAEA Fellowship in brain SPECT&PET, Universitaire
Ziekenhuizen Gasthuisberg, Leuven, Belgium
2549 Certificate in PET & NeuroPET, UCLA, USA

• Nuclear Medicine Experiences: แพทยเ์วชศาสตรน์ิวเคลียร,์ อดีตกรรมการชมรมคารด์แิอ
คอิมเมจจิง, อดีตกรรมการราชวิทยาลยัรงัสีแพทย,์ กรรมการสมาคมเวชศาสตรน์ิวเคลียร์

• Policy: ท าประโยชน ์สรา้งมาตรฐาน และ สรา้งช่ือเสียงใหว้งการเวชศาสตรน์ิวเคลียรไ์ทยใหเ้ป็นท่ี
ยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

Tel: 0817743767 E-mail: supatporn.t@chula.ac.th



Nantaporn Wongsurawat, M.D., Ph.D.
อ.ดร.พญ.นนัทพร  วงศส์รุวฒัน์

• Institute: เวชศาสตรนิ์วเคลียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Position: Deputy Head of the Department of Radiology (Nuclear Medicine)
• Qualification & Education: 

o Doctor of Medicine (Khon Kaen University) 
o M.D., Grad. Dip. in Clinical Sciences (Siriraj Hospital, Mahidol University)
o Thai Board in Nuclear Medicine (Siriraj hospital, Mahidol University)
o Doctor of Philosophy (Epidemiology and Biostatistics) Epidemiology and Biostatistics 

International Program (Khon Kaen University) 

• Nuclear Medicine Experiences: 
o Bone Densitometry
o Nuclear Oncology Imaging and Radionuclide Therapy
o Diagnostic Nuclear Medicine, Nuclear Cardiology, Nuclear Neurology
o Pediatric Nuclear Imaging and Radionuclide Therapy of Pediatric Oncology

• Policy: พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ท้ังสายผู้สอนและสายสนับสนุน

Office: Division of Nuclear Medicine, Department of Radiology, Faculty of Medicine, 
Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, THAILAND

Tel: +66-4336-3895 Fax: +66-4320-2472 E-mail: : nantwo@kku.ac.th



ผศ. พญ. อจลญา เตยะธิติ
Asst. Prof. Ajalaya Teyateeti, M.D.

• Institute: สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล

• Qualification & Education: 
• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

• วุฒิบัตรฯ สาขาวิชาเวชศาสตร์นวิเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล พ.ศ. 2556

• Research fellow in radionuclide therapy and PET/CT, The MD Anderson Cancer 

Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2561-2563

• Nuclear Medicine Experiences:
• General nuclear medicine  

• PET/CT and radionuclide therapy in thyroid cancer, prostate cancer, 

neuroendocrine tumor, hepatocellular carcinoma, lymphoma and bone 

metastases

• Policy:
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบนัเพื่อพัฒนาการศกึษา การฝึกอบรม การบริการทาง

การแพทย์ และการท าวิจัย

Office: สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศูนย์โรคหัวใจชั้น 12 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 Tel (office): 02-419-6220-1 Tel (mobile): 081-666-8789 Fax: 02-419-6220

E-mail: littlecreammy@gmail.com, dr.ajalaya@gmail.com



รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค ์นามวงศพ์รหม

• Institute: ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

• Qualification & Education: 
– แพทยศาสตรบัณฑติ  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2540

– วุฒบัิตรฯ สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียรค์ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 
2544

– ปริญญาเอก ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556

– Research Fellow in Nuclear Medicine and PET-CT, The 
University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, 
Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ปี พ.ศ. 2548–2550

– Fellow of Asian Board of Nuclear Medicine, FANMB ปี พ.ศ. 2558

Office: ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

110 ถนนอนิทวโรรส ต าบลศรีภมูิ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 50200

Tel: 081-8815727 E-mail: sirianong.n@cmu.ac.th



รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค ์นามวงศพ์รหม

• Nuclear Medicine Experiences: ประสบการณด์้าน
เวชศาสตรนิ์วเคลียร์
– รองศาสตราจารย์ ประจ าหน่วยเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– หวัหน้าศูนยเ์พทซีที ไซโคลตรอน ศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์คณะ
แพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่

– Editorial board member of International Journal of 
Radiology

– Editorial board member of World Journal of Radiology
– Reviewer team Asia Oceania Journal of Nuclear 

Medicine & Biology
– Reviewer team Indian Journal of Cancer

Office: ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

110 ถนนอนิทวโรรส ต าบลศรีภมูิ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 50200

Tel: 081-8815727 E-mail: sirianong.n@cmu.ac.th



รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค ์นามวงศพ์รหม

• Policy: นโยบาย
– 1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและการสรรสร้างนวัตกรรมทางด้านเวช

ศาสตรนิ์วเคลียร ์เพือ่พัฒนางานบริการ การรักษาและงานวิจัยด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

– 2. สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ ์พัฒนางาน
บริการ วิชาการและงานวิจัยด้านเวชศาสตรนิ์วเคลียรร์ะหว่างสถาบันต่างๆ ทัง้
ในและนอกประเทศ

– 3. สนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กดิความร่วมมือกับแพทย ์และบุคลากรทางการ
แพทย ์สหสาขาวิชาชีพอื่นๆ 

– 4. สนับสนุนการจัดท า national database และ national 
guideline ส าหรับการตรวจและรักษาด้วยเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์เพือ่เป็น
ประโยชนใ์หส้ถาบันต่างๆ ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางและเป็นแนวทางปฏบิัติ
ร่วมกันในประเทศ

Office: ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

110 ถนนอนิทวโรรส ต าบลศรีภมูิ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 50200

Tel: 081-8815727 E-mail: sirianong.n@cmu.ac.th



พญ. ชนินาถ สกุลพสุิทธิ์

Chaninart Sakulpisuti, M.D.

Institute: สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลยัมหิดล

Education:
▪ แพทยศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2559

▪ วฒุิบตัรฯ สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปี พ.ศ. 2564

Nuclear Medicine Experience:
▪ General diagnostic nuclear medicine imaging

▪ Radionuclide therapy in thyroid cancer, prostate cancer, and palliative bone metastasis

Policy: สนบัสนนุและสง่เสรมิความรว่มมือระหวา่งสถาบนั เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละความรู ้

ทางเวชศาสตรนิ์วเคลียร์

Office: สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล อาคาร 1 ชัน้ 1 270 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

Tel (office): 02-201-1157 Fax: 02-201-1191 E-mail: chaninartsue@gmail.com



อ. ดร. พทุธิพรณ์ เจริญพนัธ์ุ

• สังกัด/สถาบัน: สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ภาควชิารังสีวทิยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลัยมหดิล

• การศึกษา: Ph.D. in Imaging Sciences and Radiation Biology
• ประสบการณด์้านเวชศาสตรนิ์วเคลียร:์ 

- ท างานด้านสารเภสัชรังสีมากกว่า 25 ปี

- มีความร่วมมือทัง้ในด้านการบริการ การวจิัย และการศึกษา กับสาขา
เวชศาสตรนิ์วเคลียร ์และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในหลายสถาบันทัง้ภาครัฐ      
และเอกชน

- เป็นผู้ประสานงานโครงการ (national project coordinator (NPC)) 
ให้กับ IAEA ในระดับประเทศและภมูิภาค ในด้านทีเ่กี่ยวข้องกับสารเภสัช
รังสีในหลายโครงการ

- อาจารยใ์นหลักสูตรวทิยาศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาฟิสิกสก์ารแพทย,์
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี

ทีอ่ยู่: สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล
ถนนพระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

เบอรโ์ทร: 02-2010824, 02-2011157 ต่อ 110  เบอรโ์ทรสาร: 02-2011191 E-mail: ps4436@hotmail.com



อ. ดร. พทุธิพรณ์ เจริญพนัธ์ุ

นโยบาย:
1. ช่วยเหลือ สนับสนุนและประสานงาน ให้มีการจัดการคุณภาพในงานเวชศาสตรนิ์วเคลียรใ์นสถาบันและ
โรงพยาบาลต่างๆ โดยใช้ต้นแบบจาก QUANUM (Quality Management Audits in Nuclear 
Medicine) ทีแ่นะน าโดย IAEA มาปรับใช้ให้เข้ากับงานเวชศาสตรนิ์วเคลียรใ์นประเทศไทย

2. ส่งเสริมให้มีการท างานวจิัยแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ 
IAEA ท าให้มีการน าความรู้และประสบการณท์ีเ่ป็นจุดเด่นทีม่ีในแต่ละสถาบัน มาแลกเปล่ียนและช่วย
พัฒนาสถาบันอืน่ๆ น าไปสู่การพัฒนางานเวชศาสตรนิ์วเคลียรท์ีก้่าวหน้าและกว้างขวางมากยิง่ขึน้

3. ผลักดันให้มีกิจกรรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏบัิตงิานของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ที่
สนับสนุนงานเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์เช่น งานด้านสารเภสัชรังสี งานด้านรังสกีารแพทย ์งานการพยาบาล 
งานด้านความปลอดภยัทางรังสี และงานด้านฟิสิกสก์ารแพทย ์โดยจัดการอบรมทบทวนความรู้ และอัปเดต
วทิยาการใหม่ๆ แก่สมาชกิ 

4. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของบุคลากรทีท่ างานด้านต่างๆ ของเวชศาสตรนิ์วเคลียรร์ะหว่างสถาบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานด้านสารเภสังสี เพือ่ให้เกิดการช่วยเหลือ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ ์และ
สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสถาบันอืน่ๆ เมื่อมีปัญหา



พญ. วชิชนา จ ารูญรัตน์
Wichana Chamroonrat, MD, FANMB

• สถาบัน: สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์ภาควชิารังสีวทิยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี

• การศึกษา: 
– American Board of Nuclear Medicine
– Asian Nuclear Medicine Board (FANMB)

• ประสบการณด์้านเวชศาสตรนิ์วเคลียร:์ 
– หวัหน้าสาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร์

– ประชาสัมพันธ ์สมาคมเวชศาสตรนิ์วเคลียรแ์หง่ประเทศไทย 2 สมัย 
2557-2561 และ 2561-2565

• นโยบาย : รกั(เวชศาสตรนิ์วเคลียร)์นะ อยากเห็นงานดา้นเวชศาสตร์
นิวเคลียรเ์ติบโต ด าเนินงานไดร้าบรื่น มีความสามคัคีในหมู่สมาขิก

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 02-201-1157 Fax: 02-201-1191 E-mail: Wichana.cha@mahidol.edu



รศ. พญ. ชนิสา โชติพานิช
•

•
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NAME: พญ.เมธินี ฉนัทาดิศยั

• Institute: สาขาเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย/ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• Qualification & Education: 
Medical School
- 2003-2009 : M.D. with 1st class honor; Faculty of Medicine, 

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Residency
– 2010-2013 : Nuclear Medicine resident in Division of Nuclear 

Medicine, Department of Radiology, Faculty of Medicine, 
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Fellowship
– 2019-2020 : Research fellowship at Zentralklinik, Bad Berka, 

Germany, and Department of Nuclear Medicine, Technical University 
of Munich, Germany

– Fellow of Asian Board of Nuclear Medicine (FANMB)

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระรามส่ี ปทุมวนั กทม. 10330

Tel: 0840726110 Fax: - E-mail: aueng_tw45@hotmail.com



NAME: พญ.เมธินี ฉนัทาดิศยั

• Nuclear Medicine Experiences: ประสบการณด์้านเวชศาสตรนิ์วเคลียร์

International training
- Regional Training Course on Molecular Imaging (SPECT/CT and PET/CT) and 

the Use of Peptide Receptor Radionuclide Therapy for Neuroendocrine Tumors, 
Amman, Jordan.    

- IAEA/RCA Regional Training Course on the Principles and Practice of the use 
of Radiopharmaceuticals for the Treatment of Lymphoma and other Malignancies.

- Radionuclide therapy site visit at Subang Jaya Medical center, Malaysia. 
National training
- National training course in Nuclear Neurology, under IAEA RAS6083
- National training : SPM course, under IAEA RAS 6083
Publication

https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=MAYTHINEE+CHANTADI
SAI&btnG=

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระรามส่ี ปทุมวนั กทม. 10330

Tel: 0840726110 Fax: - E-mail: aueng_tw45@hotmail.com



NAME: พญ.เมธินี ฉนัทาดิศยั

• Policy: นโยบาย

1. สนบัสนนุพนัธกิจหลกัของสมาคมเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์

2. สนบัสนนุสมาชิกใหมี้สว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นในการพฒันาสมาคมเวช
ศาสตรนิ์วเคลียร ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกโดยรวม

3. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์ของสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ต่างๆทางเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์

4. สง่เสรมิสมาชิกในการเรยีนต่อหรอืฝึกงานในระดบัต่างประเทศ เพ่ือน าความรูใ้หม่ๆ  

ทางดา้นต่างๆ เช่นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั Big Data, AI, Radiomics, 
Labeling process มาช่วยพฒันาสมาคมฯและงานทางดา้นเวชศาสตร์
นิวเคลียรใ์นประเทศไทย

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระรามส่ี ปทุมวนั กทม. 10330

Tel: 0840726110 Fax: - E-mail: aueng_tw45@hotmail.com



NAME: พญ.เมธินี ฉนัทาดิศยั

• Policy: นโยบาย

5. เผยแพรค่วามรูแ้ก่ประชาชนทั่วไปใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในสายงานเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์เพ่ือสง่เสรมิใหมี้ผูท่ี้สนใจเขา้มารว่มงานมากขึน้ และใหป้ระชาชนทั่วไป

เขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจวินิจฉยัและการรกัษาทางเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์

6. สนบัสนนุใหเ้กิดการระดมความคิด หรอืรวมกลุม่ในแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานในแต่ละภาคสว่นที่เก่ียวขอ้งทางดา้นเวชศาสตรนิ์วเคลียร ์เพ่ือใหผู้ท่ี้มี
ความสนใจไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเหน็และชว่ยพฒันางานทางดา้นเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

7. กระจายข่าวสารท่ีเป็นประโยชนแ์ก่สมาชิก เช่นข่าวสารเรื่องทนุวิจยั ทุนในการไปเขา้
รว่มงานประชมุ หรอืการดงูานท่ีต่างประเทศ

Office: สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระรามส่ี ปทุมวนั กทม. 10330

Tel: 0840726110 Fax: - E-mail: aueng_tw45@hotmail.com



รศ. พญ. คนึงนิจ ก่ิงเพชร

• Institute:สังกดั/สถาบัน : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ภาควชิารังสีวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• Qualification & Education: การศึกษา



รศ. พญ. คนึงนิจ ก่ิงเพชร

• Nuclear Medicine Experiences: ประสบการณด์้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์

1. ด้านบริหาร
1.1  ผูช้ว่ยหวัหนา้ภาควิชารงัสีวิทยา  ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั
1.2   คณะอนกุรรมการการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพ่ือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

1.3  กรรมการศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทยโ์รคมะเรง็ครบวงจร แหง่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์(ECCCC)

2. ด้านการเรียนการสอน  

2.1    รว่มสอนรายวิชาพืน้ฐานเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์รงัสีรกัษาและมะเรง็วิทยา นิสิตแพทยช์ัน้ปีท่ี 3 คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2.2    รว่มสอนรายวิชาเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์ แพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 1 ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2.3    รว่มสอนรายวิชา Basic  Medical Science for Nuclear Medicine  แก่ นิสิตปรญิญาโทชัน้ปีท่ี 2
สาขาฟิสิกสก์ารแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2.4    รว่มสอนรายวิชา Clinical  Nuclear Medicine Imaging   แก่ นิสิตปรญิญาโทชัน้ปีท่ี 2 สาขาฟิสิกสก์ารแพทย์
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2.5   รว่มสอนรายวิชาเลือก เวชศาสตรน์ิวเคลียร ์แก่ นิสิตแพทยช์ัน้ปีท่ี 6 คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

2.6   สอนแพทยป์ระจ าบา้นจากตา่งสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมาศกึษาดงูานในสาขา



รศ. พญ. คนึงนิจ ก่ิงเพชร

• Policy: นโยบาย

1. ส่งเสรมิใหบ้คุลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนในประเทศไทย รูจ้กัและทราบถึงบทบาทและ

ความส าคญัของ “เวชศาสตรน์ิวเคลียร”์ ในบรบิทเก่ียวกบัการตรวจ วินิจฉยัและรกัษาโรคใหม้าก

ยิ่งขึน้

2.  ส่งเสรมิและสนบัสนนุในดา้นคณุธรรม และจรยิธรรม ของวงการเวชศาสตรน์ิวเคลียร ์

Office: สงักดั ภาควิชา/หนว่ยงาน:    ภาควิชารงัสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

โทรศพัท ์ 02-2564000 ต่อ 60746-8 Mobile 089-7727003   
E-mail kanaungnitk@yahoo.com



Thantip Pholwattana, M.D.
พญ.ธารทพิย์ ผลวฒันา

• Institute: งานเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี
• Position: หวัหนา้งานเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์
• Qualification & Education: 

• แพทยศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 มหาวทิยาลัยขอนแกน่
• ประกาศนยีบตัรบัณฑติชัน้สงูทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิกิ (รังสวีทิยา)

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
• วฒุบิตัรสาขาเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์

• Nuclear Medicine Experiences:
• กอ่ตัง้งานเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์รพ.มะเร็งอดุรธาน ีซึง่เป็นแหง่แรกและแหง่เดยีวใน

เขตสขุภาพที ่8 รองรับการบรกิารผูป่้วยทัง้หมด 10 จังหวดัรวมพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
• วางระบบแนวทางการตรวจวนิจิฉัยและรักษาทางเวชศาสตรน์วิเคลยีรข์องโรงพยาบาล
• จัดท าแนวทางการปรกึษาและสง่ตอ่ผูป่้วยทางเวชศาสตรน์วิเคลยีรผ์า่นทางระบบ

ออนไลน ์ส าหรับโรงพยาบาลในเขตสขุภาพที ่8 และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 
ชว่ยลดการเดนิทางของผูป่้วย

• ก าหนดโครงสรา้งสิง่แวดลอ้ม แผนการปฏบิัตงิาน ทัง้สว่นของ OPD และหอผูป่้วย
ไอโอดนีรังส ีตามแนวทางความปลอดภยัทางดา้นรังส ีผา่นมาตรฐานส านักงาน
ปรมาณูเพือ่สนัติ

• จัดประชมุวชิาการประจ าเดอืน ดา้นเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจที่
ถกูตอ้งแกเ่จา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน และบคุคลากรในโรงพยาบาล

Office: งานเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์กลุม่งานรังสวีนิจิฉัยและเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี
Tel: 0800135806 Fax: 042207375 E-mail: thantipnm@gmail.com



Thantip Pholwattana, M.D.
พญ.ธารทพิย์ ผลวฒันา

• Policy: 
• สง่เสรมิและพัฒนางานวชิาการดา้นเวชศาสตรน์วิเคลยีร์
• รับฟังปัญหาและอปุสรรคจากเครอืขา่ยทัง้บรบิทของโรงเรยีนแพทย ์และ

โรงพยาบาลภมูภิาคในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ เพือ่การแกไ้ขปัญหา
และพัฒนาทีย่ั่งยนื

• สง่เสรมิความรว่มมอืกบัราชวทิยาลัยรังสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 
รังสวีทิยาสมาคมแหง่ประเทศไทย สมาคมรังสเีทคนคิแหง่ประเทศไทย 
และสมาคมนักฟิสกิสก์ารแพทยไ์ทย

• ผลักดันใหเ้กดินโยบายแกไ้ขปัญหาบคุลากรขาดแคลน เชน่ นักรังสี
การแพทย ์ใหเ้พยีงพอ น าไปสูก่ารขยายขอบเขตและเพิม่ศักยภาพในการ
รองรับการดแูลผูป่้วย

• กระตุน้ใหเ้กดิแนวทางการแกไ้ขปัญหาการเบกิจา่ยคา่รักษาพยาบาลและ
การตรวจวนิจิฉัยทางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ใหเ้หมาะสมตามโรคตามสทิธิ์

Office: งานเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์กลุม่งานรังสวีนิจิฉัยและเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี
Tel: 0800135806 Fax: 042207375 E-mail: thantipnm@gmail.com


