
ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ต่อด้านหลัง

รพ.จุฬาฯ : อันดับ 1 
รพ.ที่น่าเชื่อถือที่สุด 

	 นิตยสาร “Thaicoon	 The	 Company”	 ปีที่	 3	
ฉบับที่	 150	 ประจำเดือนพฤษภาคม	 2553 ได้ตีพิมพ์   
ผลวิจัย ซึ่งเป็น การศึกษา “ภาพลักษณ์” ของบริษัทต่างๆ 
228	บริษัท และจัดลำดับแยกตามชนิดของกิจการ 13	กลุ่ม 
โดย กิจการโรงพยาบาล อยู่ใน Group	11 ของการจัดกลุ่ม
ครั้งนี้ 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ 
อันดับที่	1 จาก 10	แห่ง ของ กิจการโรงพยาบาลที่น่าเชื่อ
ถือที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวแปรรวมกัน คือ 6.03   
ตามมาด้วย รพ.ศิริราช ค่าเฉลี่ย 6.01	 รพ.บำรุงราษฎร ์  

ค่าเฉลี่ย 5.74 และ รพ.รามาธิบดี	ค่าเฉลี่ย	5.69  
 นิตยสาร	 “Thaicoon	 The	 Company”   
เป็น นิตยสารรายเดือนเชิงธุรกิจ ได้จัดทำวิจัย Most 
Admired Companies เป็นปีที่ 3 โดยการค้นหา Most 
Admired Companies ของงานวัยครั้งนี้ ได้ศึกษา  
กลุ่มตัวแปรสำคัญ 6	กลุ่ม ประกอบด้วย 
 กลุ่มตัวแปรที่	 1 :	 ความสามารถในการสร้างสรรค์	 
	 	 	 	 นวัตกรรมใหม่ๆ	(Innovation) 
 กลุ่มตัวแปรที่	 2 : ภาพลักษณ์องค์กร และ   
    ความรับผิดชอบต่อสังคม		 
	 	 	 	 (Corporate	CSR	Image)	
 กลุ่มตัวแปรที่	 3 :	 การประกอบธุรกิจ และ ความสำเร็จของธุรกิจ	 (Business		 
	 	 	 	 Achievement	&	Practice)	
 กลุ่มตัวแปรที่	 4 :	 บริการ	(Services)	
 กลุ่มตัวแปรที่	 5 : ภาพลักษณ์ของแบรนด์ของกิจการ	(Image	of	Brand	Owend)	
 กลุ่มตัวแปรที่	6  :  ผู้บริหาร	(Management) 
 ทั้งนี้ นิตยสาร	 “Thaicoon	 The	 Company”	 ได้แสดง ค่าเฉลี่ยสูงสุด ของ   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	พร้อมกับประเมินว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีภาพลักษณ์

ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเด็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ของกิจการ”	

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ	 สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด “ศูนย์โรคตับและ
ปลูกถ่ายตับ”	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	5	สิงหาคม	2553	เวลา 09.00	น. 
ณ ห้องประชุม	 ชั้น	 9	 ตึก	 “ว่องวานิช”	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 โดยมี ศ.นพ.อดิศร 
ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 เป็นผู้กล่าวรายงาน แล้ว ผศ.นพ.สุภนิติ์   
นิวาตวงศ์ หัวหน้าศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ นำเสนอประวัติความเป็นมาและแผนการ
ดำเนินงานของ	 “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ” และ ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 
อายุรแพทย์โรคตับ แนะนำสถานที่ปฎิบัติงานของ	 “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ” จากนั้น 
ประธานในพิธีได้ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของ “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”		 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ณ ตึก	“วชิรุณหิศ”	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ได้ตั้งขึ้น	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	
สิงหาคม	 2549	 ณ ตึก	 “วชิรุณหิศ”	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   
พัฒนางานการปลูกถ่ายตับ ให้เป็น มาตรฐานชั้นนำของประเทศ	 เทียบเคียงกับ มาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อ พัฒนาคุณภาพด้านการบริการ	การวิจัย	การให้ความรู้กับผู้ป่วย	ญาติ	และ 
ประชาชนทั่วไป ของ การปลูกถ่ายตับ ให้มี คุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง รวมถึง  
เป็นศูนย์ที่ให้การศึกษาแก่ อายุรแพทย์	 ศัลยแพทย์	 และ เจ้าหน้าที่	 ที่ทำงานเฉพาะทาง  
ด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับ และใช้ในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการ  
ปลูกถ่ายตับด้วย 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 เป็น ผู้ริเริ่มทำการผ่าตัดปลูกถ่ายตับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 โดย	 ผู้ป่วย
รายแรก ได้รับ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2530 ปัจจุบัน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 ได้ดำเนินการ ผ่าตัดเปลี่ยนตับ เป็นเวลา	 23	 ปี	 โดยดูแลผู้ป่วยที่รอรับการปลูก
ถ่ายตับและผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายตับไปแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 250	ราย โดย สามารถเปลี่ยนตับ ได้
จาก ตับของผู้บริจาคใกล้เสียชีวิต	(สมองตาย)	หรือ การผ่าตับบางส่วนจากญาติพี่น้อง มาให้
กับ ผู้ป่วย	(Living	donor	liver	transplantation)		



หน่วยประชาสัมพันธ์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	ตึกอานันทมหิดล	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
โทร.	(02)	256	4183,	256	4462	โทรสาร	(02)	252	5959	http://www.md.chula.ac.th	

ติดตามอ่าน	“สารสัมพันธ์”	ฉบับ	“Spotlight”		
ได้ที่	http://www.md.chula.ac.th/thai	

 นอกจากผลงานทางด้านการเปลี่ยนตับแล้ว “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”		 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ยังมีผลงานในการให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น   
การจัดเสวนาให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบที่แปลกใหม่ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา 
เกือบ 1,000 คน นอกจากนี้ทางศูนย์ได้จัดทำหนังสือ เรื่อง “รู้ทันโรคตับ	รู้ลึกเรื่องเปลี่ยนตับ”	
และ “จับเข่าคุยกันเรื่องไวรัสตับอักเสบบี” หาซื้อได้ที่ “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”		 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 และ ทางร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ	 และ Web Site ที่ให้   
ความรู้เกี่ยวกับโรคตับและการเปลี่ยนตับ	ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก 
 
 

โครงสร้าง “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ” 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

Transplant anesthetist 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ผศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ 
หัวหน้าศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ	

รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม 

Management & Secretary 
ลูกจ้างศูนย์ 

น.ส.เอื้องจิตต์ แสวงการ 

น.ส.สุพัตรา ปันปา 

ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร 

รศ.พญ.ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์ 

ผศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ 

Transplant surgeons 

รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล 

ผศ.นพ.บัณฑูร นนทสูติ 

นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ 

นพ.เจษฎ์ ศุภผล (ศึกษาต่อ) 

Transplant radiologist 

นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย 

Interventional radiologist 

รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว 

-	ทีมพยาบาลผู้ชำนาญการ	

Transplant pathologist 

Donor coordinator 

นักสังคมสงเคราะห์ 

Hepatologist 

Endoscopist 

ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 

รศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 

รศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร 

Recipient coordinator 
ฝ่ายการพยาบาล 

นางนันทิยา ศรีสุนทร 
พยาบาล	

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและสนับสนุนการทำงานของ	
“ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานของ “ศูนย์โรคตับและ	 
ปลูกถ่ายตับ” สามารถทำได้ 3	กรณี	คือ  
 1.	 บริจาคเข้ากองทุน	:	“ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”	สภากาชาดไทย		
  ผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้ายหรือมะเร็งตับจำนวนไม่น้อย ที่ไม่สามารถได้รับการรักษา
ด้วยวิธีการเปลี่ยนตับเนื่องจากขาดทุนทรัพย์ ทางศูนย์ฯ ได้จัดกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาค  
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ให้สามารถได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนตับและสนับสนุน
ค่ายาในระยะต้น นอกจากนี้ยังนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการผ่าตัดและ  
การดูแลผู้ป่วยโรคตับซึ่งยังขาดอยู่มาก  
 2.	 บริจาคเข้ากองทุน	:	“ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ” มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ		
  เพื่อพัฒนางานทางด้านโรคตับและการปลูกถ่ายตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการวิจัย
ทางด้านโรคตับและการปลูกถ่ายตับ ส่วนหนึ่งยังใช้ในการพัฒนาการบริการ และการเรียนการสอน
ทางด้านโรคตับทั้งแก่บุคคลากรและประชาชนทั่วไป  
 3.	 บริจาคเข้ากองทุน	 :	 สนับสนุนงานของ	 “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”		 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	โดยตรง		
  เพื่อการพัฒนางานของศูนย์ฯ เพื่อการจัดการประชาสัมพันธ์ และ การอบรม ให้ความ
รู้ความเข้าใจทางด้านโรคตับและการปลูกถ่ายตับแก่บุคคลากรและประชาชนทั่วไป อันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ป่วย ทุนส่วนหนึ่งยังใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเปลี่ยนตับที่
ขาดทุนทรัพย์ การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ด่วนและนอกเหนือจาก  
งบประมาณประจำปีที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยสนับสนุน  

จากด้านหน้า

 
ติดต่อสอบถาม	:	 “ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ”	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 ตึก	“วชิรุณหิศ”	ถนนพระราม	4	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330 
		 โทรศัพท์		 :  0	2256	4691   
 โทรสาร  :  0	2256	4000 ต่อ 3467		
 Email		 :  chulalivercenter@gmail.com 
 Website  : http://www.chulalivercenter.com 


