ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารโรคทางสมอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ศูนย์วนิ ิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยโรคทางสมองและโรคสมองอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้ อ แบบครบวงจร
เริ่ ม ก่ อตั้ง ในนาม “ศู นย์ ปฏิ บั ติ ก ารโรคทางสมอง” เมื่ อเดื อน ตุ ล าคม พ.ศ. 2543 ด้วยทุ นสนับสนุ นจาก
สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางสมองและระบบประสาท
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มดาเนิ นการ โดยมุ่งหวังที่จะทาให้การรักษาผูป้ ่ วยโรค
ทางสมองมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ลดความพิการหรื อเสี ยชี วิตจากการรักษาที่ไม่ทนั ท่วงที เนื่องจากขาด
การวินิจฉัยที่ ถูก ต้อง แม่นยา และรวดเร็ ว อี กทั้งทาการศึ กษาวิจยั โรคทางสมองเพื่ อคิ ดค้นแนวทางการ
วินิจฉัยและรั กษาแนวใหม่ ๆและความก้าวหน้าทางวิชาการที่ ทดั เที ยมนานาประเทศ และเป็ นศูนย์กลาง
เผยแพร่ ความรู ้ท้ งั ระดับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไปผ่านทางเว็บไซต์ ปั จจุบนั มีทีมแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปริ ญญาเอก โท และตรี ร่ วมปฏิ บตั ิ หน้าที่เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ อีกทั้งเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้และสนับสนุนการทาวิจยั และวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริ ญญาโทและเอก
โรคที่เกิดขึ้นต่อระบบประสาท อันได้แก่ สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท และกล้ามเนื้ อ ซึ่ งต่างจาก
โรคในระบบอื่ น ๆ ตรงที่ ก ารเข้า ถึ ง การวิ นิ จ ฉั ย มี ค วามยากเข็ ญ กว่ า ท าให้ ผู้ป่ วยได้รั บ การรั ก ษาช้ า
ไม่ทนั ท่วงที และที่สาคัญคือเนื้ อประสาทโดยเฉพาะสมอง เมื่อเสี ยหายไปแล้วจะกลับฟื้ นตัวได้ยากหรื อ
เป็ นไปไม่ได้เลย สาเหตุของโรคมีหลากหลาย ตั้งแต่โรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้ อและไม่ติดเชื้ อ ทั้งที่เกิด
เดี่ ยวๆแก่ ระบบประสาทและเกิ ดร่ วมกับ ระบบอื่ นๆไปพร้ อมๆกัน การเข้าถึ งการรัก ษาที่ถู ก ต้องยังต้อง
ค านึ ง ถึ ง กลไกของโรคว่ า อยู่ ที่ ร ะดับ -ขั้น ตอนใด เนื่ อ งจากการใช้ ย าอาจจะได้ผ ลที่ ดี ที่ สุ ด โดยไม่ เ กิ ด
ผลข้างเคียงแทรกซ้อนได้เพียงระยะต้นเท่านั้น ที่เห็นได้ชดั เจน คือ การใช้ยาสลายลิ่ มเลื อดในโรคอัมพาต
อัมพฤกษ์ จากเส้นเลือดสมองอุดตัน ถ้ากระบวนการของโรคดาเนินไปมากแล้ว การรักษากลับจะทาให้เกิ ด
เส้ นเลื อดแตกซ้ า ซ้อนขึ้ นไปอีก การรัก ษาโรคติ ดเชื้ อในสมอง เช่ น จากไวรั ส ต้องประเมิ นว่าอาการใน
ขณะนั้นเป็ นผลแทรกซ้อนจากการติ ดเชื้ อไวรั สหรื อเกิ ดจากตัวไวรั ส เอง ดังนั้น การเข้า ถึ งการรั กษาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพต้องครอบคลุมตั้งแต่ การป้ องกันแต่แรก โดยที่โรคยังไม่บงั เกิด หากเกิดโรคแล้วจะต้องทาให้
สงบเร็ วที่สุด และทาให้ส มรรถภาพของร่ างกายมีการฟื้ นฟูมากที่สุด ประการสุ ดท้าย คือ การป้ องกันไม่ให้
เป็ นซ้ าซ้อน

ศูนย์ ปฏิบัติการโรคทางสมอง.....ช่ วยชีวิต ให้ พ้นขีดอันตราย

ผลงาน


การตรวจรักษาและวินิจฉัยผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อในสมองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543
ถึงปัจจุบนั ช่วยให้ผปู ้ ่ วยรอดชี วิตและความพิการจากการรักษาและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ วและแม่นยา
เช่น การวินิจฉัยผูป้ ่ วยสมองอักเสบจากเชื้อตระกูล เฮอร์ ปีส์ และ เอนเทอโรได้ต้ งั แต่วนั แรกที่เข้ารับ
การรักษา ผูป้ ่ วยจึงได้รับการรักษาทันทีและสามารถกลับบ้านได้ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งหากวินิจฉัยช้า
และรักษาไม่ทนั สมองของผูป้ ่ วยจะถูกทาลายและมีอาการทุพพลภาพหลังการรักษา



ดาเนิ นการวินิจฉัยโรคติดเชื้ อในสมองทางห้องปฏิ บตั ิ การด้วยเทคนิ คทางอณู ชีววิทยาครอบคลุ ม
ไวรัสสาคัญทั้งหมด อาทิ HSV, CMV, VZV, EBV, JC, Enterovirus, Adenovirus, ไข้เลือดออก
และไข้หวัดใหญ่เข้าสมอง โรคพิษสุ นขั บ้า รวมทั้งการตรวจที่มีบริ การเพียงแห่ งเดียวในประเทศ
ไทย เช่น West Nile virus, Nipah virus, Chandipura virus, Severe Fever with Thrombocytopenia
Syndrome Virus, MERS Coronavirus เป็ นต้น



งานวิจยั และบทความวิชาการทางการแพทย์เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ และตาราทางการ
แพทย์ของสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ ที่สามารถเป็ นแหล่งอ้างอิงได้ทวั่ โลก ล่าสุ ดตีพิมพ์ในวารสาร
ชั้นนาของโลก อาทิ Antiviral Research (2009), Vaccine (2010), Advances in Virus Research
(2011), Journal of Proteomic Research (2012), Lancet Neurology (2013) จานวนมากกว่า 100
ฉบับ (ตั้งแต่ ปี 2544- 2556) และ ตารา Advances in Virus Research ในปี 2554 โดยสานักพิมพ์
Elsevier Inc. ประเทศอังกฤษ และได้รับเชิญให้เขียนบทความ เรื่ องโรคพิษสุ นัขบ้าในวารสาร The
Lancet Neurology ในปี 2556



ศูนย์ฯได้รับการแต่งตั้งเป็ นศูนย์วนิ ิจฉัยโรคพิษสุ นขั บ้าในคน ของกระทรวงสาธารณสุ ข เมื่อปี 2544



ผูอ้ านวยการศู นย์ฯ ศ.นพ.ธี ร ะวัฒ น์ เหมะจุ ฑ า ได้รั บ เลื อกเป็ นนัก วิ ท ยาศาสตร์ ดีเ ด่ นแห่ ง ชาติ
ประจาปี 2547 จากผลงานการวิจยั ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั ิการโรคทางสมอง



เว็บไซต์ข่าวสารและข้อมูลความรู ้ ทางการแพทย์โดยเฉพาะโรคติดเชื้ อและโรคทางสมอง สาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไป “ www.cueid.org ” เปิ ดบริ การเมื่อ พ.ศ.2550 มีผเู้ ข้าชม
มากกว่า 1 ล้านครั้งต่อปี
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ศูนย์ฯได้รับการแต่งตั้งเป็ น ศูนย์ความร่ วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านวิจยั และฝึ กอบรมโรคติดเชื้ อ
ไวรัสจากสัตว์สู่คน หรื อ WHO Collaborating Centre for Research and Training on Viral Zoonoses
ตั้งแต่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2551

เป้ าหมาย


ขยายขอบเขตครอบคลุม กลุ่มโรคทางสมองและระบบประสาท โดยรวม อัมพาต อัมพฤกษ์ โรค
สมองเสื่ อม และกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคสมองอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ



สร้างความตระหนักของประชาชนถึงผลกระทบจากโลกร้อนและอาการแปรปรวน ซึ่ งส่ งผลทาให้มี
การระบาดของโรคติดเชื้ อสมองมากขึ้น ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตนพื้นฐานเพื่อป้ องกันโรคทางระบบ
ประสาททั้งที่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ



พัฒนากระบวนการวินิจฉัยโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์ ซึ่ งบ่งชี้ ข้ นั ตอนของโรคว่า
มีการพัฒนาถึงระดับใด



พัฒนาวิธีการฟื้ นฟูระบบประสาทที่เสี ยหายแบบก้าวหน้าโดยอาศัยเซลต้นกาเนิ ด ร่ วมกับศูนย์เซลต้น
กาเนิดและเซลบาบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

