
ภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี                                             
http://www.ramamental.com 
 

1 

Interesting topic:  
Frontotemporal lobe dementia 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30-15.30น. 
หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร 
รศ.นพ. รณชัย  คงสกนธ  ประธาน 

พญ. จิตตระวี  เกลยีวสัมพนัธ  ผูเสนอรายงาน 
 
Introduction 
 
      Frontotemporal lobe dementia (FTD) (1) แตเดิมเคยเรียกวา Pick’ s disease ซึ่งม ี3 anatomic 
variants แตละ variant, frontotemporal brain จะมพียาธิสภาพแตกตางกันแต posterior cortical brain จะ
ไมมพียาธิสภาพ การศึกษาทางระบาดวทิยาพบวา (2) FTD พบบอยเกือบเทาๆกับAlzheimer’ s 
disease (AD) ในคนที่เปน dementia ที่มีอาย ุ<65 ป คือพบได 15% ดังนั้น FTD จึงมคีวามสาํคัญเพราะ
โรคนี้พบในคนที่มีอายนุอยซึ่งกําลังทาํงานและเปนเสาหลักของครอบครัว ลักษณะทั้ง3 ของ FTD แบง
ออกไดเปน 

1. Bifrontal, slightly asymmetric subtype ซึ่งจะ involve ที่ Rt frontotemporal area มากกวา 
เรียกวา frontotemporal dementia หรือ frontal variant of FTD (fv FTD) 

2. Temporal-predominant subtype เรียกวา temporal variant of FTD หรือ semantic dementia 
(SD) 

3. Left-frontal predominant subtype เรียกวา progressive nonfluent aphasia (PNFA) 
ซึ่งลักษณะทางคลินิคของ FTD แตละชนิดเปนดงันี ้
 
Epidemiology 
 
      FTD เปนสาเหตุที่พบคอนขางบอยของ dementia ในคนที่อายุ < 65 ป ยิ่งกวานัน้ในคนทีอ่าย ุ      
< 60 ปที่เปน dementia จะพบวาเปน FTD>AD  
      Prevalence ของ FTD ในผูปวยอายุ 45-64 ป ในประเทศอังกฤษอยูที่ 15 ตอ 100000 ประชากร 
อายเุฉล่ียที่เร่ิมเปนโรคอยูระหวาง 52-56 ป อยางไรกต็ามพบวามีการศึกษาเกีย่วกับ presymptomatic 
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family members ของผูปวยที่เปน autosomal dominant FTD พบวาจะมี cognitive และ/หรือความ
ผิดปกตทิางพฤติกรรมเกิดข้ึนเล็กนอยในชวงวยัเด็กหรือในวัยรุน 
 
 
 
ลักษณะทางคลินิคของ FTD แตละชนิดเปนดังน้ี 
Behavioral/Dysexecutive Frontotemporal Dementia (fvFTD) 
     

 มกีารเปล่ียนแปลงอยางคอยเปนคอยไปของบุคลิกภาพและพฤติกรรมซึ่งเปนลักษณะเดน
ของ fvFTD;ในชวงตนๆของโรคผูปวยจะมีลักษณะ poor insight, loss of personal awareness และมี 
blunt affect ผูปวยจะไมสนใจในความผดิปกตทิี่เกิดข้ึนและยงัพบลักษณะของ การขาดความเหน็อก
เห็นใจ, ม ี self-centeredness, emotional coldness และลดความหวงใยเก่ียวกับครอบครัวและเพ่ือน 
ผูปวยที่มหีลักฐานทางดาน neuroimaging ถึงการมีพยาธสิภาพของสมองขางขวาจะมแีนวโนมถงึการ
มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมที่รุนแรง, ความผิดปกติของ orbitobasal frontal lobe จะนาํไปสูการม ี
disinhibition, poor impulse control, antisocial behaviorและ steryotype behavior ซึ่ง disinhibition จะ
แสดงออกมาในรูปของ restlessness, pressure speech, violent outburst 
      การพูดแสดงความคดิเห็นอยางไมเหมาะสมในเร่ืองเพศพบไดบอยใน FTD สวนพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมอยางอื่นๆ เชน ขโมย, การทาํรายรางกาย, public urination หรือ masturbation, คนไข 
FTD หลายรายมอีาการของ steryotype behavior เชน การทาํความสะอาดซ้าํๆ, จัดเรียงของเขากลุม 
ลักษณะของ OCD พบไดบอยใน fvFTD และอาจจะไดรับการวินิจฉัยทางจิตเวชกอน 
      Delusion ที่พบใน fvFTD จะเปน jealous, somatic, religious แตไมคอยม ีpersecutory 
      Apathy พบบอยในผูปวย fvFTD ที่มีความผิดปกติของ anterior cingulated และ medial frontal 
lobe ซึ่งอาจจะทาํใหเขาใจผิดกับ depression, อยางไรก็ตามพบวา ที่ไมเหมอืนกับ AD ก็คือ depression 
ไมคอยพบใน fvFTD, การที่ม ีapathy ทําใหผูดูแลเขาใจวาเปน submissiveness 
      ใน fvFTD ถาอาการของโรครุนแรงมากขึ้น จะมลีักษณะของความผิดปกตใินการใชภาษา ซึ่ง
เปนลักษณะของ progressive nonfluent aphasia 
      การเปลีย่นแปลงในดานการกินอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการอยากกินของหวานจึงทาํให
คอนขางอวนและเมือ่การดาํเนินโรคเปนมากข้ึน ลักษณะของ Kluver-Bucy syndrome เชน 
hyperorality และ oral exploratory behavior ก็จะเพิ่มมากข้ึน 
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      การมผีล executive function test หรือ working memory ที่ผิดปกติพบบอยใน fvFTD สวน 
visuospatial และ screening test เชน MMSE มักจะยังดอียูถงึแมวาผูปวยจะตองการการดูแลแบบ 
nursing home แลวกต็าม ซึ่งมนัจะแตกตางกับ AD คอนขางมาก เพราะ AD ในชวงตนๆของโรคจะมี
ความผิดปกติของ memory และ visuospatial function 
      ผูปวยอาจจะมคีวามยากลําบากของ concept formation, abstraction and reasoning, response 
generation, organization, planning, self-monitoring 
 
      Test  บางอยางเชน Wisconsin card sorting test, Trailmaking test, Stroop category test, 
Proverb interpretation จะมีความ sensitive ตอ frontal executive dysfunction ในผูปวยที่เปน fvFTD 
 
Semantic dementia(Temporal lobe variant FTD or SD) 
 
      SD เปน syndrome ของการหลงลืมมากข้ึนเร่ือยๆของ semantic knowledge หรือความรู
เก่ียวกับคน, สิ่งของและคาํ อาการที่พบบอยที่สุดใน SD คือ มคีวามผิดปกติในการใชภาษา ซึ่งจะ
บรรยายวาจําคําไมไดหรือไมเขาใจความหมายของคํา, ผูปวยที่เปน SD FTD จะมีความตระหนักหรือ
กังวลในเร่ืองของการมีความผิดปกตขิองการ expression แตจะไมคอยตระหนักถึง comprehension 
difficulty(ความเขาใจ) คําพูดจะคลองแตบอยคร้ังจะมีการใชคําทีไ่มถูกตอง หรือใชคําแทน แตทาํนอง
เสียง รูปแบบของประโยค การใชคํากริยายังถูกตองอยู 
      เมื่อผูปวยม ี agnosia ทําใหการจําสิง่ของผิดพลาดไป บางคร้ังมาดวยการใชของผิดประเภท
หรือไมสามารถรูวาคืออะไร เชน ที่เปดกระปองหรือคีม 
      พฤติกรรมเก่ียวกับ disinhibition หรือ compulsive behavior อาจจะพบไดใน SD ดวย ผูปวยที่
เปน SD จะม ีapathy นอยกวา fvFTD แต compulsive behavior อาจจะเดนกวาใน SD 
      ในผูปวยที่เปน SD จะมคีวามผดิปกติในเร่ืองของการเขาใจอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อารมณทางดานลบ เชน อารมณโศกเศราเสยีใจ, โกรธและกลัว ผูดูแลของผูปวย SD มักจะรายงานวา
ผูปวยมี interpersonal coldness 
      เนื่องจากมคีวามผิดปกตใินเร่ืองของภาษา ผูปวยที่เปน SD จะทาํ screening test เชน MMSE 
ไดคอนขางต่าํ ผลจะมลัีกษณะของการจําความรูที่เปน semantic knowledge ไมไดแต episodic memory 
ในเหตุการณปจจุบันจะยังจําได ซึ่งตางกับในผูปวยที่เปน AD เพราะใน SD recent memory จะยงัคงดี
อยูในชวงตนๆของโรค 
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      ผูปวยจะมคีวามผดิปกตใินเรือ่งของ category fluency, picture naming และ test ที่ใหบรรยาย
รูปภาพ 
      การทดสอบในเร่ืองของภาษาผูปวยที่เปน SD จะม ี phonology และ syntax ที่ปกติแตก็มี
บางคร้ังที่พบ dyslexia ในผูปวย SD 
 
Progressive non-fluent aphasia  
 
     ผูปวยจะมาดวยมกีารเปล่ียนแปลงในเรือ่งของ fluency, การออกเสยีงคาํและความยากลําบากใน
การหาคํา, anomia ที่พบใน PNFA จะเปนกับคํากรยิามากกวาคาํนาม ซึ่งความผิดปกตนิี้เกีย่วของกับ
การมีพยาธิสภาพที่ Broadman’s area 44และ 45 ที่ไมเหมือนกับ fvFTD และ SD คือ PNFA จะไมมี
ความผดิปกตใินเรื่องของพฤติกรรมจนกวาจะถึงระยะหลังๆของโรค(3) 
      Episodic memory, semantic memory และ visuospatial จะคงดีอยูใน PNFA สวน executive 
function และ working memory บอยครัง้ที่จะพบความผิดปกติ 
      ความผิดปกติในการใชภาษาไดแก agrammatism, phonemic paraphasia และ anomia 
     Agrammatism ก็คือ ในคําพูดมีการใชไวยกรณที่ผิด เชน ไมใส article หรือมกีารใช article ที่
ไมถูกตอง เชน cow jump over moon, ใช prepositionไมถูกตอง เชน dog walk bridge หรือใชคํากรยิา
ไมถูก เชน cat eated mouse 
      Phonemic paraphasia เชน head แทนคําวา bed 
      มีการเปลีย่นเสยีง transposition of a phoneme เชน efelant แทน elephant 
      สวนความผิดปกตอิยางอืน่ทางดานภาษาที่พบได เชน apraxia of speech, alexia และ agraphia 
ไดม ี clinical criteria ที่ตีพิมพในป 1998 (3) เพ่ือประโยชนในแงของการวิจยัและใชเปน guideline 
งายๆสาํหรับแพทยทัว่ๆไปเพ่ือที่จะไดนึกถงึ FTD และสงตอใหแพทยเฉพาะทางตอไป ดังตาราง 
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Neuropathological characteristics 
 
      FTD ประกอบไปดวยการมี atrophy ของ prefrontal และ anterior temporal neocortex, ความ
แตกตางของ topographical distribution ของ atrophy เปนตวับงบอกถึง clinical syndrome ของ FTD, 
semantic dementia และ progressive aphasia โดยปกตแิลว histology จะแสดงใหเห็นถงึ 
microvacuolation ของ cortical laminae ดานนอก เนื่องมาจากการม ีneuronal cell loss และบางครั้งพบ
เปน transcortical gliosis 
      การวเิคราะหทางดาน immunohistochemical แสดงใหเห็นถงึ pathological features 4 ชนิด
หลักๆ คือ 

1. Microvacuolation without neuronal inclusion คือ dementia ที่ไมม ีhistological ที่ชัดเจน 
2. Microvacuolation with ubiquitinated rounded intraneuronal inclusions and          dystrophic 

neuritis within layer 2 of frontal and temporal and hippocampal dentate gyrus cell ซึ่งเรียกวา FTD-
ubiquitinated type 

3. Transcortical gliosis with tau-reactive rounded intraneuronal inclusions and swollen 
achromatic neurons ชนิดนี้คือ Pick’s type 
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4. Microvacuolation and tau positive neurofibillary tangles or Pick-like bodies in neurons and 
sometimes tangles in glial cells of the cerebral cortical white matter ชนิดนี้มีความสัมพันธกับ familial 
FTD เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงของ tau gene 
     ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 เรียกรวมๆวา tauopathies 
 
Physical signs and investigation 
 
      FTD มกัจะไมคอยพบ neurological signs ในชวงระยะตนๆของโรค แตอยางไรก็ตาม primitive 
reflex และ striatal sign of akinesia และ rigidity อาจพบไดเมื่อการดําเนนิโรคเปนมากขึ้น, muscular 
wasting พบไดเล็กนอยในผูปวยที่มี motor neuron disease สวน myoclonus, corticospinal weakness 
และ ataxia จะไมพบ 
      Clinical diagnosis ยงัคงถกเถยีงกันอยู เพราะการที่ FTD ม ีclinical presentation ที่หลากหลาย 
และมีการ overlap ของ clinical ใน FTD กับ neurodegenerative disorder อื่นๆและในแตละระยะของโรค 
FTD ก็มคีวามแตกตางกัน แตนักวิชาการหลายคนไดโตแยงวา FTD ก็มลีักษณะบางอยางทีช่ัดเจน 
นั่นคือการมี progressive aphasia และ social disorder 
      จากการโตเถียงนี ้ clinical investigators ก็เริ่มที่จะพัฒนา biomarker เพ่ือชวยในการวินิจฉัย 
FTD ใหชัดเจนมากข้ึน 
      การทาํ EEG แลวไมพบ slow wave เปนตัวแยกระหวาง FTD กับ AD แตอยางไรก็ตาม ความ
แตกตางในเร่ืองนี้ก็ยังเปนที่ถกเถยีงกันอยูในปจจุบัน 
      MRI จะแสดงใหเห็นวาม ี atrophy ของ frontal และ temporal lobe ซึ่งอาจจะเปนแบบ 
asymmetrical, ความผิดปกติใน anterior cerebral hemisphere สามารถเหน็ไดจาก single photon 
emission CT ไดดวย สวน functional MRI สามารถพบความผดิปกตขิองโรคไดในระยะตนๆเมือ่การ
ทํา MRI ธรรมดาแลวผลปกต,ิ การทาํ PET scan สามารถใชดู ventromedial frontal cortex ซึ่งจะเปน
สวนที่จะเห็นความผดิปกตไิดเร็วทีสุ่ด 
 
Genetics 
 
      ในป 1998 การวิจัยพบวา familial FTD มีความเกี่ยวของกับ chromosome-17 ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการ mutation ของ tau ตั้งแตนั้นมา mutation ใน tau ก็ถูกคนพบ ซึ่งความผิดปกติของ 
tau ก็ถูกจัดจําแนกออกเปน 
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1. Primary effect is exerted at the level of the translated protein 
2. Alternative RNA splicing of tau 

 
Molecular genetic 
 
      Tau คือ microtubule-associated protein tau (MAPT) มคีวามเก่ียวของโดยเปนตวัควบคุม 
microtubule assembly and disassembly และการ transport ของ protein และ organelles ในคนสุขภาพ
ปกติจะมกีารสราง tau 6 isoforms: 3 isoforms มี 3 microtubule binding region (3R-tau) และที่เหลือมี 4 
binding regions (4R-tau) ถามีความผิดปกติไปของ isoform ใด isoform หนึ่งหรือมคีวามไมสมดุลของ
แตละ  isoform ก็จะเกิด instability ของรูปแบบของ microtubule, tau สวนเกินก็จะตกตะกอนและสะสม
อยูใน cell ทําใหเกิด neuron dysfunction การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมที่มผีลกระทบตอ tau isoform 
ทําใหเกิด microtubule assembly ที่ผิดปกติ และการเปล่ียนแปลงบางอยางทาํใหเกิดการรวมตวัของ 
tau เกิดเปน neurofibrillary inclusions หรือวา Pick’s body ซึ่งประกอบดวย 3R และ 4R tau 
 
Differential Diagnosis of the Dementia syndrome 
 

     1. Alzheimer’s disease 
     2. Pick’s disease 
     3. Extrapyramidal syndromes with dementia เชน 
          Parkinson’sdisease 
          Huntington’s disease 
          Wilson’s disease 
          Progressive supranuclear palsy 
          Spinocerebellar degenerations 
          Miscellaneous extrapyramidal syndromes 
      4.   Multi-infarct dementia 

5. Viral and other infectious dementias 
6. Toxic and metabolic dementias 
7. Traumatic dementias 
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8. Neoplastic dementias 
9. Dementias associated psychiatric disorders 

 
      เนื่องจากFTDและADมลีักษณะทางคลินิกที่คอนขางคลายคลึงกันและแยกจากกันไดยากแต
พอจะมกีารแยกไดคราวๆดังนี ้
 
Differentiation from AD (5) 
 
      พบวามผีูปวยหลายรายที่ใหการวินจิฉัยวาเปน AD แตผลทาง pathology ออกมาเปน FTD, มี
การตรวจสอบผูปวยFTD โดยมีอาการsocial conduct disorder, hyperoralityหรือ akinesia โดยที่ไมม ี
amnesia หรือ perceptual disorder โดยถูกวินจิฉัยวาเปน FTD 93% เมื่อ autopsy พบวา 30 รายเปน 
FTD อีก 30 รายเปน AD 
      ผูปวยทีa่utopsy แลวพิสูจนวาเปน FTD จะม ี letter และ category fluency แยกวา ในขณะที่ 
Mattis Dementia Rating Scale: memory subscale, block design test และ clock drawing test จะดีกวาใน 
AD 
      เมื่อวิเคราะหโดยการใชรูปแบบของ brain atrophy ในการแยก FTD และ AD การศึกษาใน
ปจจุบันพบวา FTD ที่ม ีsubtype เปนแบบ SDและ PNFA จะมคีวามเก่ียวของกับanterior temporal lobe 
และ left frontal lobe ตามลําดับในขณะที่ PPA ที่เกิดจาก AD มคีวามเกีย่วของกับ parietal lobe 
atrophy เพราะฉะนั้นการมี cinguloparietal atrophy จาก MRI ซึ่งพบใน AD นาจะเปนตวัแยกADออก
จากSDดวย degree of accuracy ที่คอนขางสูง 
 
Neurotransmitter deficits and treatment in FTD  (4) 
 
      มีหลักฐานวาการ augmentation ดวย neurotransmitter สามารถลดอาการทางดานพฤตกิรรม
ของผูปวย FTD ได จึงมกีารศึกษาเพ่ือดู biological mechanism ของ FTD โดยดูที ่ neurotransmitters 
ตางๆดังนี้ 
 
     Serotonin 
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      การศึกษาพบวาใน FTD หรือ Pick’s disease ทั้งใน autopsy, imaging และ CSF study พบวามี
การขาดของ serotonin และการลดลงของ serotonin นี้พบไดที่ post synaptic มากกวา presynaptic จาก
การศึกษาโดย PET พบวามีการลดลงของ 5HT-2a receptor ที่ orbitofrontal, frontomedial และ 
cingulate ของผูปวย 
      กายวภิาคและลักษณะอาการทางคลินิกของ FTD เขาไดกับการมีความผดิปกตขิอง serotonin 
โดยพบวามันมีการ projection ของ serotonergic ไปยัง frontal cortex ซึ่งมาจาก raphe nuclei และการมี
ระดับของ serotonin ต่ําลงมสีวนเก่ียวของกับ aggression และ impulsiveness, depressive symptoms 
และการเปลี่ยนแปลงของการ metabolism ใน frontal cortex 
      การลดลงของ 5HT-1a receptor มสีวนเก่ียวของกับอาการ depression และ anxiety สวน 
antagonism ของ 5HT-3 และ 2c blockage ทําใหเกิดความเพ่ิมความอยากอาหารและมนี้าํหนักเพิ่มมาก
ขึ้น ยิ่งกวานั้น อาการของ FTD ที่คาบเก่ียวกับอาการทางจติเวชก็มักจะใชการรักษาโดย serotonin 
augmentation เชน depression และ OCD 
 
     Dopamine 
 
      ในขณะที่บริเวณของ cortex ที่มีการ degeneration ของผูปวย FTD จะไดรับ serotonin 
projection มันยังไดรับ dopaminergic projection ดวย การศึกษาโดยใช PET พบวา มีการลดลงของ 
presynaptic dopamine transporter ใน putamen และ caudate ของผูปวย FTD 
สวนการศึกษาโดยใช SPECT พบวา มีการลดลงอยางมากของ presynaptic dopaminergic nerve 
terminals และมกีารลดลงเล็กนอยของ postsynaptic D2 receptor binding ใน striatum ของผูปวยทีเ่ปน 
FTD 
      มีการศึกษาแสดงใหเหน็ถงึการลดลงอยางมนียัสําคัญของ HVA และ dopamine ใน ผูปวย 
FTD(9) 
อาการทางคลินิกที่คาบเก่ียวกับอาการทางจิตเวชที่มสีวนสัมพันธกับความผปิกติของ dopamine คือ 
ความผิดปกติของ executive function และ ADHD ซึ่งแสดงถึง prefrontal cortex hypometabolism 
สามารถดีข้ึนไดโดยใช dopamine augmentation 
 
     Acetylcholine 
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      จากที่มรีายงานวา มกีารลดลงในการทํางานของ cholinergic system ใน AD และไดมีการ
พัฒนาการรักษาภาวะนี้ นักวิจยัจึงมกีารศึกษาเก่ียวกับ cholinergic system ใน FTD ดวย การศึกษา
สวนมากพบวา cholinergic system จะคอนขางดีใน FTD ซึ่งมีหลักฐานสนบัสนุนคือ มกีารเพ่ิมข้ึนของ 
cortical choline acetyltransferase, ระดับของ acetylcholinesterase อยูในเกณฑปกติ, postsynaptic 
muscarinic receptor binding ปกต ิ
 
     Norepinephrine 
 
      มีหลักฐานคอนขางนอยที่พูดถึงความผดิปกตขิอง NE ใน FTD มีอยูการศึกษาหนึง่พบวา มี
การลดลงของจํานวนแตมกีารเปล่ียนแปลงมากข้ึนในรูปรางของ noradrenergic neurons ใน locus 
coeruleus 
การศึกษาของ CSF พบวา MHPG (ซึ่งเปน metabolite หลักของ norepinephrine)มรีะดับเทากับกลุม 
control 
 
     Other neurotransmitter systems 
 
      มีความสนใจใน glutamate เพ่ิมข้ึนในผูปวย FTD ตั้แต FDA มีการประกาศ memantine ซึ่งเปน 
low to moderate affinity noncompetitive NMDA antagonist แตอยางไรก็ตามก็ยังมหีลักฐานคอนขาง
นอยเก่ียวกับ neurotransmitter ตัวนี้ใน FTDมอียูหนึง่การศึกษาที่พบวา มีการลดลงของ AMPA และ 
NMDA receptor ใน frontal และ temporal cortex ในผูปวย Pick’s disease และมีการลดลงของ AMPA 
receptor ในผูปวยที่เปน FTD แตอยางไรก็ตาม หลกัฐานอื่นๆที่พูดเก่ียวกับ GABA system ใน FTD 
บอกวามนัไมไดมคีวามผิดปกตอิะไร 
 
     Treatment 
 
      มีการศึกษาถงึผลการรักษา FTD มากมายและผลงานการวจิยัก็ยังคงมี limitation อยูมาก เชน 
กลุมประชากรทีน่ํามาศึกษามนีอย, ขาดการ control ที่ดีและม ี publication bias  มีการศึกษาแบบ 
randomized controlled clinical trials คอนขางนอยใน FTD เมื่อเปรียบเทยีบกับ AD การศึกษาตางๆมี
ดังตอไปนี ้
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     Serotonergic treatments 
 
      เนื่องจากมีการศึกษาที่มคีวามสอดคลองกันหลายการศึกษาที่แสดงใหเหน็วามกีารลดลงของ 
serotonergic neurotransmitter ในผูปวยที่เปน FTD เพราะฉะนั้นยาที่มผีลกับระบบนี้จึงมกีารศึกษากัน
มากทีสุ่ด มี 2 การศึกษาแบบ double-blinded, randomized, placebo-controlled trials โดยการศึกษา
แรกเปนการศึกษาการให paroxetine 40 mg เปนเวลา 6 สัปดาห พบวาไมสามารถทาํใหพฤติกรรมที่
ผิดปกตดีิข้ึนได และยังทาํให cognition ของผูปวยแยลงดวยเมือ่เปรยีบเทยีบกับยาหลอก ผล
การศึกษานี้ไดผลไมสอดคลองกับทีว่า SSRI สามารถทาํใหปญหาทางพฤติกรรมของผูปวยFTD ดีข้ึน
ได สวนการที่ม ีcognition แยลงอาจจะเปนผลจาก anticholinergic effect ของ paroxetine ในขนาดทีสู่ง 
แตอยางไรก็ตาม นอกจากผลของยาตอพฤตกิรรมจะไมดีแลวกลุมผูปวยทีไ่ดรับ paroxetine ยังมีการ
เพ่ิมขึ้นอยางไมมนียัสําคญัของ Neuropsychiatric Inventory Score(NPI) 
      อีกหนึง่การศึกษาเปนการศึกษาโดยใช trazodone ซึ่งเปน weak SSRI, 5-HT1a, 5HT-1cและ 
5HT-2 antagonist โดยใชขนาดของ trazodone 300 mg/D แสดงใหเหน็วามกีารลดลงอยางมนียัสาํคญั
ของ NPI score และไมมผีลตอ MMSE score ถึงแมวากลุมที่ใช trazodone เกือบคร่ึงหนึ่งจะมี
ผลขางเคียงจากยา เชน fatigue, dizziness, hypotension และ cold extremities แตในประชากรทัว่ไปที่
ใช trazodone ก็พบ side effect ที่คลายๆกัน 
 
     Dopaminergic treatments  
 
      ในขณะที่การศึกษาเก่ียวกับการรกัษา FTD สวนมากจะเนนในเรือ่งของ serotonergic 
neurotransmitter แตก็มกีารทดสอบยาบางตัวที่มผีลตอระบบ dopamine 
      Dopamine receptor antagonist ในทางคลนิิกเราเอามารักษา behavioral symptoms ของ FTD 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง agitation และ disinhibition ซึ่งดูเหมอืนวาเปนการคานกับหลกัฐานที่พบวาในFTD 
มีการลดลงของ dopamine แตเหตผุลสาํหรบัการใชยานี้เพราะวา ยาเหลานี้ประสบความสาํเร็จในการ
รักษา psychotic symptoms และ agitation ใน dementia ชนิดอื่นๆ ยิ่งกวานั้นกลไกออกฤทธ์ิของยากลุม
ใหม atypical มีลักษณะจับกับ D2 receptor คอนขางนอยกวายาในกลุมเกา ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ของ
ยาที่มผีลตอการลด agitation ก็ไมเขาใจอยางชัดเจน 
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      มี case report ในการใช risperidone และ open-label uncontrolled study ในการใช olanzapine ที่
สนับสนนุวาไดผลในการใชยานี้กับผูปวย FTD พบวามีการลดลงของ NPI เมื่อรักษาโดยการใช 
olanzapine เชนเดียวกับการใช antidepressant แตจากการที่ผูปวยที่เปน FTD มีอัตราของการเกิด EPS 
คอนขางมาก แพทยหลายคนจึงเลอืกใชยาตัวอื่นในกลุมเดียวกัน เชน quetiapine แทนแต FDA ไดมี
การเตือนถงึการใช atypical antipsychotics ในการรักษา behavioral disorder ในผูปวยสูงอายุที่เปน 
dementia วามสีวนเกี่ยวของกับการเพ่ิมอตัราการตายในเรื่องของ CVS หรือ infections มากกวาการใช 
placebo และดวยเหตผุลนี้เองยาในกลุมนีจ้ึงมกีารเตอืนที่ขางกลองเก่ียวกับเร่ืองนี้ขอมลูจากที่กลาวมา
พบวา การมีการลดลงของ dopaminergic neurotransmitter พบใน FTD จึงมีความสนใจในการนํายา
เหลานี้มาใชรักษา ไดมีการรักษาผูปวย 3 คนดวย MAO-B inhibitor(seligiline) และพบวามีการลดลง
ของ NPI score มี case study พบวา methylphenidate สามารถทําให EEG และพฤติกรรมของผูปวยที่
เปน FTD ดีข้ึนได สวนการศึกษาในปจจุบันพบวา พฤติกรรมการเลนการพนันซึง่เปน risk-taking 
behavior หนึ่งใน FTD สามารถดีข้ึนไดโดยการใช single dose of methylphenidate; methylphenidate 
เปนยาซึ่งกระตุนการปลอยของ neurotransmitter และยบัยั้งการดูดซึมกลับทาํให dopamine ที่บริเวณ 
synapse เพ่ิมมากข้ึน 
      Stimulants ถูกนาํมาใชรักษา depressive symptoms โดยเฉพาะอยางยิ่ง apathy ในผูปวยที่เปน 
depression และความผิดปกตอิื่นๆที่เกิดกับ frontal lobe ยาชนิดนีย้งัมปีระสิทธิภาพในการรักษา 
attention deficit ใน ADHD อีกดวย 
มีการทดลองนาํ dopamine agonist เชน bromocriptine มาใชรักษา dementia ชนิดอื่นๆและผูปวยที่เปน 
frontal lobe traumatic brain injury แต dopaminergic medication มีแตการศึกษาในขั้นตนเทานั้นซึ่งควร
จะมีการศึกษาและติดตามตอไป 
 
     Other treatments 
      รายงานกอนหนานี้แสดงใหเหน็วา acetylcholinesterase inhibitor ไมไดชวยและอาจจะทําให
อาการของ FTD แยลง ซึ่งสอดคลองกับที่พบวา cholinergic system ของผูปวยที่เปน FTD ไมไดมี
ความผิดปกต ิแตอยางไรก็ตามม ี open-label study ของผูปวย 20 คนที่เปนFTD มีพฤติกรรมทีดี่ข้ึน
เมื่อรักษาดวย rivastigmine 
      ยาตวัใหมที่เปน neuroprotective agent เชน memantine และ riluzole ก็มคีนสนใจวานาจะมี
ประสิทธิภาพในการรักษา FTD , กลไกการออกฤทธิ์ของ memantine คือ เปน low-affinity NMDA 
receptor antagonist อาจจะเอามาประยุกตใชกับ FTD ได แตอยางไรก็ตามยงัมีการศึกษาคอนขาง
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(12)นอยในเร่ืองของ glutamatergic system ใน FTD และ neuroprotective agent ในการทาํให FTD ไม
แยลงม ี meta-analysis ถึงการเปล่ียนแปลงของ NPI เมื่อรักษาดวย antidepressant โดยทั่วๆไป
serotonergic medication ไดแสดงใหเหน็วามกีารดข้ึีนของพฤติกรรมในผูปวยที่เปน FTD แตไมพบวามี
ผลตอ cognitive function อาจจะเปนเพราะวาการทดสอบเก่ียวกับ cognitive function ในผูปวยที่เปน 
FTD ยังคอนขางจาํกัดดังนั้นจึงไมสามารถบอกไดวา cognitive function มกีารเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
ซึ่งการเลือกใช antidepressant ตัวไหนก็ขึ้นอยูกับผูปวยแตละคน SSRI มแีนวโนมวาผูปวยจะสามารถ
ทนผลขางเคียงไดมากกวา  Trazodone เปน antidepressant ตัวเดียวที่ม ีblinded randomized placebo-
controlled trial วามผีลที่ทาํใหอาการทางดานพฤติกรรมของผูปวย FTD ดีข้ึนแตอยางไรกต็าม 
trazodone ก็มผีลขางเคียงที่คอนขางมากเก่ียวกับ fatigue และ somnolence เมื่อเปรียบเทียบกับ SSRI 
 
     Differentiation from AD (5) 
 
      พบวามผีูปวยหลายรายที่ใหการวินจิฉัยวาเปน AD แตผลทาง pathology ออกมาเปน FTD, มี
การตรวจสอบผูปวยFTD โดยมีอาการsocial conduct disorder, hyperoralityหรือ akinesia โดยที่ไมม ี
amnesia หรือ perceptual disorder โดยถูกวินจิฉัยวาเปน FTD 93% เมื่อ autopsy พบวา 30 รายเปน 
FTD อีก 30 รายเปน AD 
ผูปวยทีa่utopsy แลวพสิูจนวาเปน FTD จะมี letter และ category fluency แยกวา ในขณะที่ Mattis 
Dementia Rating Scale: memory subscale, block design test และ clock drawing test จะดีกวาใน AD 
เมื่อวิเคราะหโดยการใชรูปแบบของ brain atrophy ในการแยก FTD และ AD การศึกษาในปจจุบัน
พบวา FTD ที่มี subtype เปนแบบ SDและ PNFA จะมคีวามเกีย่วของกับanterior temporal lobe และ 
left frontal lobe ตามลําดับในขณะที่ PPA ที่เกิดจาก AD มคีวามเก่ียวของกับ parietal lobe atrophy 
เพราะฉะนั้นการมี cinguloparietal atrophy จาก MRI ซึ่งพบใน AD นาจะเปนตวัแยกADออกจากSD
ดวย degree of accuracy ที่คอนขางสงู 
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