
ทาํความรู้จักกับ Frontotemporal Dementia (FTD)  
 
Frontotemporal Dementia (FTD) หรือท่ีรู้จักในช่ืออ่ืนๆ คือ Pick’s disease หรือ frontal lobe 
dementia คือภาวะท่ีมีการเสื่อมสลายของเซลลป์ระสาทบริเวณสมองสว่นหน้า (Frontal lobe) และสว่นขมับ 
(Temporal lobe)  ทัง้น้ี FTD เป็นหน่ึงในกลุม่โรคสมองเสื่อมท่ีพบไดไ้มบ่อ่ยนัก โดยจะสามารถพบกลุม่
อาการท่ีหลากหลายในผูมี้ภาวะสมองเสื่อมประเภทน้ี 
 

Frontotemporal Dementia (FTD) คืออะไร 
 
คาํวา่ Frontotemporal นัน้มากจากช่ือเรียกสว่นของสมองท่ีมักเสยีหายในประเภทสมองเสื่อมน้ี อันประกอบ
ไปดว้ย  
 
1) สว่นของสมองสว่นหน้า (frontal lobes) จะอยูใ่นตาํแหน่งบริเวณหน้าผาก มีหน้าท่ีควบคุมพฤติกรรม การ
แกปั้ญหา การวางแผน และควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ โดยท่ีสว่นมากแลว้พ้ืนท่ีทางดา้นซา้ย
ของสมองสว่นหน้าท่ีจะทาํหน้าท่ีควบคุมการพูดดว้ย  
 
2) สว่นของสมองสว่นดา้นขา้งทัง้สองขา้ง (temporal lobes) พ้ืนท่ีสมองสว่นน้ีมีหลายบทบาทดว้ยกัน โดยท่ี
ทางดา้นซา้ยมักจะทาํหน้าท่ีตีความหมายของคาํ และช่ือของสิง่ตา่งๆ และทางดา้นขวามักจะทาํหน้าท่ีควมคุมความ
สามารถในการจดจาํใบหน้าและสิง่ตา่งๆ 
 
FTD เป็นภาวะท่ีเกิดเม่ือเซลลป์ระสาทท่ีอยูใ่นบริเวณสมองสว่นหน้าและ/หรือสว่นดา้นขา้งตาย กอ่ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของการเช่ือมตอ่ระหวา่งสมองสว่นตา่งๆ ตัวขนสง่ทางเคมี (chemical messenger) ท่ีสังเคราะห์
มาจากเน้ือเย่ือจาํเพาะในร่างกาย ซ่ึงทาํหน้าท่ีสง่สัญญาณระหวา่งเซลลป์ระสาทกจ็ะหายไปบางสว่นดว้ย และเม่ือ
เวลาผา่นไป เซลลป์ระสาทกจ็ะตายเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ และเน้ือเย่ือของสมองในสว่นดา้นหน้าและดา้นขา้งกจ็ะคอ่ยๆหด
ตัว 
 
เม่ือสมองในสว่นดา้นหน้าและ/หรือดา้นขา้งเสยีหาย มักจะกอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในบุคลิกและพฤติกรรม 
และความสามารถในการใชแ้ละเขา้ใจภาษา โดยท่ีอาการเหลา่น้ีจะแตกตา่งไปจากการสูญเสยีความทรงจาํท่ีเกิด
จากภาวะสมองเสื่อมประเภทอ่ืนๆท่ีพบไดบ้อ่ยกวา่ เชน่ อาการของโรคอัลไซเมอร์ 
 
ภาวะสมองเสื่อม FTD พบไดไ้มบ่อ่ยนักเม่ือเทียบกับภาวะสมองเสื่อมท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ หลายๆคนหรือแม้
กระทัง้บุคลากรทางดา้นการแพทยบ์างคนอาจจะไมเ่คยไดย้นิคาํน้ี 
 

1 



แปลและเรียบเรียงโดย ดร.ลดา ผดุงเกียรติ 
ท่ีมา Alzheimer's Society. Factsheet: What is frontotemporal dementia (FTD)? Retrieved December 1, 

2017, from http://www.alzheimers.org.uk/site/scripts/download_info.php?downloadID=1096 

FTD ในกลุม่คนอายุกอ่น 65 ปี 
 
ถึงแม ้FTD จะพบไดน้้อยกวา่สมองเสื่อมประเภทอ่ืนๆ เชน่ ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมอง
เสื่อมจากสมองขาดเลือด (Vascular dementia) แตห่ากพิจารณาเฉพาะการเกิดภาวะสมองเสื่อมในกลุม่คนท่ี
มีอายุไมม่าก น่ันคือ กลุม่คนท่ีมีอายุตํา่กวา่ 65 ปี FTD นัน้ถูกจัดให้เป็นสาเหตุท่ีพบบอ่ยเป็นอันดับ สองหรือ
สาม เลยทีเดียว และยังมีโอกาสจะเกิดกับผูห้ญงิและผูช้ายในสัดสว่นท่ีพอๆกัน 
 
ภาวะสมองเสื่อมท่ีเกิดจาก FTD มักจะถูกตรวจพบในประชากรท่ีมีอายุระหวา่ง 45 ถึง 65 ปี อยา่งไรกต็าม 
FTD สามารถพบไดใ้นกลุม่ประชากรท่ีมีอายุน้อยหรือสูงกวา่ชว่งอายุดังกลา่วเชน่กัน เพียงแตมั่กจะถูกมองข้า้ม
ไป และมุง่ความสนใจไปยังสาเหตุอ่ืนๆท่ีพบบอ่ยกวา่เชน่ อัลไซเมอร์ 
 
ผูมี้ภาวะสมองเสื่อมท่ีเกิดจาก FTD สว่นมากตอ้งเผชิญกับปัญหาท่ีทา้ทายตา่งๆเน่ืองจากตอ้งเผชิญภาวะน้ีตัง้แต่
อายุยังไมม่ากนัก หลายๆคนอาจจะยังตอ้งทาํงานหาเล้ียงชีพ มีภาระคา่ใชจ้า่ยท่ียังตอ้งรับผิดชอบหรือยังตอ้งสง่เสยี
บุตร และมีความตอ้งการบริการหรือความชว่ยเหลือท่ีแตกตา่งออกไป 
 

ประเภทและกลุม่ลักษณะอาการ 
 
อาการของผูมี้ภาวะสมองเสื่อม FTD จะแตกตา่งกันไปตามพ้ืนท่ีในสมองสว่นหน้าและสว่นขา้งท่ีเกิดความเสยี
หาย ภาวะสมองเสื่อม FTD สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ย ตามกลุม่ลักษณะอาการความผิดปกติ 3 
กลุม่อาการหลัก ดังน้ี 

● มีความผิดปกติทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Variant) 
● สูญเสยีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสาร (Progressive non-fluent aphasia) 
● มีความบกพร่องของการเลือกใชค้าํศัพท ์(Semantic Dementia) 

 
เหมือนกับสมองเสื่อมจากสาเหตุอ่ืนๆ อาการเหลา่น้ีจะเกิดข้ึนเพียงเลก็น้อยในชว่งเร่ิมตน้ และคอ่ยๆแยล่งเม่ือโรค
ดาํเนินไป 
 

ความผิดปกติทางดา้นพฤติกรรม  (Behavioral Variant) 
 
กลุม่ลักษณะอาการน้ีพบไดบ้อ่ย สองในสามของคนท่ีมีภาวะสมองเสื่อม FTD จะไดรั้บการวนิิจฉัยจากกลุม่
อาการน้ี การเปล่ียนแปลงในบุคลิกและพฤติกรรมจะพบไดใ้นชว่งแรกของโรค โดยบุคคลท่ีมีอาการในกลุม่น้ี อาจ
จะ 
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● สูญเสยีความสามารถในการยับยัง้ช่ังใจ น่ันคืออาจจะมีพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม ตอบสนองสิง่เร้าโดยไม่
ยัง้คดิ วพิากษ์วจิารณ์ลักษณะทางกายภาพของบุคคลอ่ืนโดยใชค้าํท่ีไมเ่หมาะสม ไมถู่กกาละเทศะ แสดง
ความตอ้งการทางเพศอยา่งเตม็ท่ี 

● สูญเสยีความสนใจในคนอ่ืนและสิง่ตา่งๆรอบตัว สูญเสยีแรงบัลดาลใจ เฉยเมย แตไ่มไ่ดรู้้สกึเศร้าใจ
เหมือนคนท่ีมีภาวะซึมเศร้า 

● สูญเสยีความรู้สกึเหน็อกเหน็ใจ หรือคาํนึงถึงผูอ่ื้นลดลง ทาํให้มีการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูอ่ื้น 
ลดลง เชน่ เหน็คนทาํผิดแลว้หัวเราะเยาะ แยง่ของจากเดก็แลว้แสดงความสะใจเม่ือเดก็ร้องไห้ไมพ่อใจ 
ซ่ึงอาจทาํให้ดูเหมือนเป็นคนเหน็แกตั่ว ไร้ความรู้สกึ 

● มีพฤติกรรมหมกมุน่ กระทาํซํา้ กระทาํตามสิง่เร้า หรือมี/เกิดความเช่ือในสิง่บางๆสิง่หรือเร่ืองบางเร่ือง ซ่ึง
อาจรวมถึงการใชป้ระโยคหรือทา่ทางซํา้ๆ เกบ็กักตุนสิง่ของ เอาแตส่นใจกับการดูและจับเวลา โดยอาจ
พบวา่มีการพัฒนาความสนใจใหม่ๆ  เชน่ทางดา้นดนตรีหรือในลัทธิความเช่ือตา่งๆดว้ย 

● ลืมอิม่ อยากทานของหวาน อาหารไขมันสูง หรืออาหารจาํพวกแป้ง ลืมมารยาทในการรับประทานอาหาร 
ไมรู้่วา่ควรจะหยุดรับประทานอาหาร ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีสว่นผสมของแอลกอฮอล ์หรือสูบบุหร่ีเม่ือไหร่ 

 
การเผชิญกับความยากลาํบากในการการวางแผน จัดการสิง่ตา่งๆ หรือแมก้ระท่ังการตัดสนิใจกเ็ป็นอาการในกลุม่
ลักษณะอาการน้ีท่ีพบไดบ้อ่ย อาการเหลา่น้ีอาจสามารถเร่ิมสังเกตุเหน็ไดใ้นท่ีทาํงานหรือเม่ือผูมี้ภาวะสมองเสื่อม
ตอ้งจัดการเร่ืองการเงนิตา่งๆของตนเอง 
 
คนท่ีมีภาวะสมองเสื่อมในกลุม่อาการน้ีมักจะไมมี่ปัญหาเร่ืองความสามารถในการจดจาํสิง่ตา่งๆในแตล่ะวัน หรือ
ปัญหาเร่ืองประเมินระยะมิติของสิง่ของตา่งๆ บุคคลท่ีมีภาวะสมองเสื่อมแบบน้ี อาจมีอาการเดินเร่ือยเป่ือยออกจาก
บา้นบา้ง แตจ่ะสามารถหาทางกลับไดเ้อง ซ่ึงตา่งจากผูมี้ภาวะสมองเสื่อมท่ีเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ 
 
นอกจากน้ีการศกึษาวจัิยช้ินใหม่ๆ ยังพบวา่ สภาวะสมองเสื่อมประเภทน้ีสามารถสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถใน
การรับรู้ทางร่างกายตอ่สิง่กระตุน้แวดลอ้มตา่งๆ เชน่อุณหภูมิ เสยีงหรือแมก้ระทัง้ความเจบ็ปวด 
 
บุคคลท่ีมีภาวะสมองเสื่อม FTD ในกลุม่ลักษณะอาการน้ี มักจะไมส่ามารถรับรู้ไดถึ้งภาวะปัญหาท่ีเคา้เผชิญอยู ่
แมแ้ตใ่นระยะเร่ิมตน้ของโรค กมั็กจะพบวา่กลุม่คนเหลา่น้ีขาดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หรือความ
สามารถในการเขา้ใจวา่ตนเองกาํลังเผชิญกับอะไรอยู ่คนใกลตั้วมักเป็นผูสั้งเกตเหน็อาการเหลา่น้ีมากกวา่ 
 

ความผิดปกติทางดา้นการใชภ้าษา 
 
บุคคลท่ีมีภาวะสมองเสื่อม FTD 2 ประเภทตอ่มา จะพบปัญหากับการใชภ้าษา โดยจะสังเกตุเหน็อาการไดชั้ดเจน
ข้ึนเร่ือยๆภายในระยะเวลาสองปีข้ึนไป 
 
ในกลุม่ประเภทท่ีสูญเสยีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสาร (Progressive non-fluent aphasia) อาการเร่ิม
แรกท่ีพบไดบ้อ่ยๆไดแ้ก ่
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● พูดไดช้า้ หรืออึกอัก เหมือนไมรู้่จะเปลง่คาํพูดออกมาอยา่งไร อาการท่ีสังเกตไดคื้อผูท่ี้มีภาวะสมองเสื่อม
ประเภทน้ีจะพูดติดๆขัดๆกอ่นจะสามารถพูดคาํท่ีถูกตอ้งออกมาได ้หรือแมก้ระทัง้ออกเสยีงผิดไป 

● ใชป้ระโยคผิด ไมไ่ดใ้จความ โดยอาจพูดออกมาไดแ้คค้าํสัน้ๆไมก่ี่คาํ หรือเป็นวลีสัน้ๆ และมักไมมี่การใช้
คาํเช่ือม  

● มีความบกพร่องในความเขา้ใจประโยคท่ีซับซอ้น แตยั่งมักสามารถเขา้ใจคาํสัน้ๆได ้
 
ในกลุม่ประเภทท่ีมีความบกพร่องของการเลือกใชค้าํศัพท ์(Semantic Dementia) จะพบวา่ยังสามารถพูดได้
คลอ่งแคลว่แตก่มั็กจะเร่ิมสูญเสยีความสามารถในการใชค้าํศัพท ์และความเขา้ใจวา่สิง่ของตา่งๆคืออะไร อาการ
เร่ิมแรกท่ีพบไดบ้อ่ยๆไดแ้ก ่

● ถามความหมายของคาํท่ีเคา้น่าจะคุน้เคย เชน่ “ขนมปัง” คืออะไร 
● ประสบปัญหาในการหาคาํพูดท่ีถูกตอ้ง ทาํให้ตอ้งอาศัยการอธิบาย หรือใชค้าํท่ีกวา้งๆ แทน เชน่ อันท่ีเอา

ไวเ้ปิดกระป๋อง ในกรณีแรก หรือ ใชค้าํวา่ “สัตว”์ แทนคาํวา่ “แมว” ในกรณีหลัง 
● ประสบปัญหาในการระลึกจดจาํคนท่ีคุย้เคยหรือสิง่ของตา่งๆ อาจใชค้าํเรียกแทนวา่ “คนนััน้” “ไอน่ี้” “ไอ้

นัน้” 
 
อยา่งไรกดี็มักจะไมพ่บการสูญเสยีความสามารถทางสมองอ่ืนๆ เชน่ ความจาํ มิติสัมพันธ ์การวางแผน และการ
จัดการ ในระยะตน้ของภาวะสมองเสื่อม FTD ทัง้สองประเภทน้ี 
 

ระยะตอ่ๆมา 
 
อัตราการดาํเนินไปของโรคนัน้จะแตกตา่งกันออกไป มีทัง้ท่ีสามารถมีชีวติอยูต่อ่ไดน้้อยกวา่สองปีถึงกลุม่ท่ี
สามารถมีชีวติอยูต่อ่ไดน้านกวา่สบิปีข้ึนไป การวจัิยพบวา่โดยเฉล่ียแลว้ผูมี้ภาวะสมองเสื่อม FTD สามารถมีชีวติ
อยูต่อ่ได ้6 ถึง 8 ปี หลังจากเร่ิมมีอาการ แตก่มี็ความผันแปรจากน้ีไดม้ากเชน่กัน 
 
ในระยะตอ่ๆมาของโรค ความแตกตา่งระหวา่งประเภทยอ่ยทัง้ 3 ประเภท กจ็ะลดน้อยลง กลุม่ท่ีมีความผิดปกติ
ทางดา้นพฤติกรรมกจ็ะเร่ิมมีปัญหาดา้นการใชภ้าษา และสูญเสยีทักษาทางการพูดสื่อสาร ในขณะเดียวกันกลุม่ท่ีมี่
ความผิดปกติทางดา้นภาษากจ็ะเร่ิมมีปัญหาทางดา้นพฤติกรรมการแสดงออกเหมือนอีกกลุม่ 
 
สมองจะเสยีหายมากข้ึนเร่ือยๆ ในระยะตอ่ๆมาของภาวะสมองเสื่อม FTD ทัง้สามประเภทยอ่ยน้ี และในท่ีสุด 
อาการมักจะเหมือนกลุม่ประชากรท่ีมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ ผูมี้ภาวะน้ีจะให้ความสนใจและสื่อสาร
กับคนและสิง่ตา่งๆรอบตัวน้อยลง โดยอาจมีพฤติกรรมอยูไ่มสุ่ข กังวลปันป่วน หรือกา้วร้าวได ้ในระยะทา้ยๆ 
บุคคลเหลา่น้ีอาจไมส่ามารถจาํเพ่ือน และสมาชิกในครอบครัวได ้และมักจะตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ดตลอด
เวลา 
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การเกิดร่วมของกลุม่อาการความผิดปกติทางการเคล่ือนไหว 
 
ประมาณ 10-20 เปอร์เซน็ตข์องกลุม่คนท่ีมีภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD มักมีความผิดปกติทางการเคล่ือนไหว
เกิดข้ึนร่วมดว้ย ซ่ึงสามารถพบไดทั้ง้กอ่นและหลังจากเกิดภาวะสมองเสื่อม กลุม่อาการท่ีพบไดม้ากมีดังน้ี 
 

● โรคระบบประสาทสัง่การเคล่ือนไหวเสื่อม (motor neurone disease) 
● โรคกา้นสมองเสื่อม (progressive supranuclear palsy) 
● โรคฐานของเปลือกสมองเสื่อม (corticobasal degeneration) 

 
ลักษณะอาการท่ีเกิดจากสภาวะทัง้สามแบบน้ีนัน้จะเหมือนๆกัน โดยมักมีอาการกลา้มเน้ือกระตุก แขง็เกร็ง และ
เคล่ือนไหวไดช้า้ลง รวมทัง้สูญเสยีความสามารถในการทรงตัวหรือประสานงานของอวัยวะตา่งๆ ในระยะทา้ยๆ
ของโรคกมั็กจะพบปัญหาการกลืน การเสื่อมของกา้นสมอง และบริเวณฐานของเปลือกสมอง กอ่ให้เกิดลักษณะ
อาการบางอาการท่ีเหมือนกับผูป่้วยโรคพาคนิสัน จึงอาจพบวา่ถูกเรียกวา่ “โรคพาร์กินสันเทียม  (atypical 
parkinsonism)” ได ้
 
การผิดปกติของการเคล่ือนไหวน้ีเกิดจากการเสื่อมถอยของระบบประสาท ซ่ึงจะแยล่งเร่ือยๆ ถา้บุคคลใดมี
ทัง้FTD และระบบประสาทสัง่การเคล่ือนไหวเสื่อมพร้อมๆกัน อาการกจ็ะแยล่งอยา่งรวดเร็วกวา่คนท่ีมีภาวะ
สมองเสื่อม FTD เพียงอยา่งเดียว โดยเฉล่ียแลว้คนท่ีมีภาวะทัง้สองภาวะอาการพร้อมๆกันจะมีชีวติอยูไ่ดเ้พียง 
2-3 ปีหลังจากไดรั้บการตรวจพบ 
 

สาเหตุ 
 
ยังไมเ่ป็นท่ีแน่ชัดวา่สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม FTD คืออะไร ผูเ้ช่ียวชาญเช่ือวา่สาเหตุมาจากหลายปัจจัยอยา่ง
รวมกันไมว่า่จะเป็น ปัจจัยทางพันธุกรรม ทางดา้นการแพทย ์และลักษณะการดาํเนินชีวติ แตก่ลับไมพ่บความ
สัมพันธเ์ช่ือมโยงชัดเจนกับปัจจัยทางดา้นอายุดังเชน่ในภาวะสมองเสื่อมประเภทอ่ืนๆท่ีพบไดบ้อ่ยกวา่ เชน่ โร
คอัลไซเมอร์ หรือ โรคสมองขาดเลือด  
 
จากการศกึษาโดยการผา่ชันสูตร พบวา่การตายของเซลลป์ระสาทในสมองสว่นหน้าและสว่นดา้นขา้งนัน้มีความ
เช่ือมโยง กับการกระจุกตัวของโปรตีนท่ีผิดปกติภายในเซลลป์ระสาท อันไดแ้กโ่ปรตีน Tau และ TDP-43 
โดยท่ี โปรตีน Tau อาจกระจุกตัวกันในลักษณะ Pick bodies ซ่ึงกเ็ป็นเหตุให้โรคน้ีเคยถูกเรียกวา่ Pick’s 
disease ตามช่ือของ ดอกเตอร์ Arnold Pick ซ่ึงเป็นคนแรกท่ีทาํการศกึษาเร่ืองสมองเสื่อม 
 
ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD น้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดจากพันธุกรรมสูงกวา่ภาวะสมองเสื่อมประเภทอ่ืนๆท่ีพบ
ไดบ้อ่ยกวา่ ประมาณหน่ึงในสามของคนท่ีเป็นโรคน้ีพบวา่มีประวัติคนในครอบครัวท่ีเป็นโรคน้ีมากอ่น 
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ประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 ของผูมี้ภาวะสมองเสื่อมประเภท FTD มีประวัติชัดเจนมากวา่มีญาติพ่ีน้องใกลชิ้ด
หลายคนในหลายรุ่นท่ีมีภาวะเดียวกัน โดยจะพบมากในกลุม่ผูมี้ภาวะสมองเสื่อม FTD ประเภทท่ีมีความผิดปกติ
ทางดา้นพฤติกรรม และจะพบไดน้้อยกวา่ในกลุม่ท่ีมีความบกพร่องของการเลือกใชค้าํศัพท ์โดยในหลายๆกรณีจะ
พบวา่ FTD ไดรั้บการถา่ยทอดจากพอ่แมผ่า่นการรับยีนสท่ี์กลายพันธุจ์ากพอ่แม ่ซ่ึงอาจจะเป็นยีนสใ์ดยีนสห์น่ึง
ในสามยีนสน้ี์คือ MAPT, GRN หรือ C9ORF72 
 
ลูก หรือพ่ีน้องของคนท่ีมียีนสก์ลายพันธท่ี์เป็นสาเหตุให้เกิด FTD มีโอกาสถึงร้อยละ 50 ท่ีจะมียีนสก์ลายพันธ์ุ
ชนิดเดียวกัน ครอบครัวดังกลา่วจึงควรปรึกษาแพทยผู์เ้ช่ียวชาญทางพันธุกรรม 
 

การวนิิจฉัยโรค 
 
การวนิิจฉัยภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD นัน้คอ่นขา้งยาก เน่ืองจากไมค่อ่ยเกิดข้ึนบอ่ยและไมแ่สดงปัญหาทางดา้น
ความจาํชัดเจน นอกจากนัน้ผูมี้ภาวะสมองเสื่อมเองอาจจะไมสั่งเกตุเหน็ถึงความผิดปกติในพฤติกรรมของตน จึง
ไมไ่ดไ้ปพบแพทยเ์พ่ือทาํการวนิิจฉัยโรค แพทยเ์องกอ็าจจะไมส่งสัยวา่บุคคลคนนัน้มีภาวะสมองเสื่อม เน่ืองจาก
ยังมีอายุอยูใ่นวัยกลางคน 
 
ภาวะสมองเสื่อมประเภทน้ี มีโอกาสจะไดรั้บการวนิิจฉัยคลาดเคล่ือนไดสู้ง ตัวอยา่งเชน่ ผูป่้วยอาจะไดรั้บการวนิิจ
ฉัยเป็นอัลไซเมอร์ประเภทหน่ึงท่ีระยะแรกไมแ่สดงอาการดา้นความจาํนักแทน ความผิดปกติทางดา้นพฤติกรรม 
กอ็าจจะถูกตีความวา่เกิดจากภาวะซึมเศร้า (depression) โรคจิตเภท (schizophrenia) หรือ โรคยํา้คดิย ํา้ทาํ 
(obsessive–compulsive disorder หรือ OCD) สว่นปัญหาทางดา้นการใชภ้าษา หรือการเคล่ือนไหว  ก็
อาจจะถูกวนิิจฉัยวา่เกิดจากโรคท่ีเก่ียวกับหลอดเลือดสมอง การตรวจเลือดและร่างกายอยา่งละเอียดจะชว่ยตัด
สาเหตุของอาการตา่งๆเหลา่น้ีท่ีไมน่่าจะเก่ียวขอ้งออกไปได ้ผูเ้ช่ียวชาญอาจสามารถตัง้ขอ้สังเกตุวา่บุคคลคนนัน้มี
ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD ไดห้ลังจากไดพู้ดคุยสอบถามเจา้ตัวและผูใ้กลชิ้ดทีรู้จักบุคคลคนนัน้เป็นอยา่งดี ผู้
เช่ียวชาญจะซักประวัติโดนละเอียดเก่ียวกับอาการของบุคคลคนนัน้ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลแลว้นํามาวเิคราะหภ์าพ
รวมของพฤติกรรมและกิจวัตรประจาํวันของบุคคลผูนั้น้ 
 
การทดสอบความสามารถทางสติปัญญาเบ้ืองตน้ ซ่ึงมักจะมุง่เน้นทดสอบการสูญเสยีความทรงจาํนัน้ มักจะไมค่อ่ย
มีประโยชน์สาํหรับการวนิิจฉัยภาวะสมองเสื่อมชนิดน้ี จึงตอ้งใชก้ารทดสอบเฉพาะทางดา้นความตระหนักรู้ทาง
สังคมและพฤติกรรมเขา้มาชว่ย 
 
ควรมีการทาํการสแกนสมองโดยใช ้CT (computerised tomography) และ MRI (magnetic 
resonance imaging) สแกน เพ่ือประเมินรูปแบบความเสยีหายของสมอง การทาํ CT และ MRI สแกนจะ
ชว่ยตัดสาเหตุของอาการตา่งๆเหลา่น้ีท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ โรคหลอดเลือดสมอง และเน้ืองอกในสมองออกไปได ้
จากนัน้หากผูเ้ช่ียวชาญเหน็สมควร กจ็ะสามารถทาํการตรวจสแกนสมองแบบเจาะจง เชน่ PET (positron 
emission tomography) และ SPECT (single photon emission computerised tomography) 
เพ่ือวัดกิจกรรมในสมองของบุคคลนัน้ๆ การสแกนแบบเจาะจงเฉพาะเหลา่น้ีนัน้มีประโยชน์เน่ืองจากอาจตรวจ
พบวา่สมองสว่นหน้าและ/หรือ สว่นดา้นขา้งมีกิจกรรมลดลง กอ่นท่ี CT และ MRI สแกนจะตรวจพบการ
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เปล่ียนแปลงในรูปร่างของสมองสว่นตา่งๆน้ีเสยีอีก การตรวจสอบขัน้ตอ่ๆไป อาจรวมถึงการเจาะนํา้ไขสันหลัง 
เพ่ือนําเอานํา้ไขสันหลังไปวเิคราะห ์อยา่งไรกดี็วธีิน้ีมักทาํในผูป่้วยท่ีมีอายุไมม่ากนัก 
 
ในกรณีของผูท่ี้สงสัยวา่มีโอกาสสูงท่ีจะมีภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD ชนิดท่ีสามารถถา่ยทอดทางพันธุกรรมไดสู้ง 
การตรวจรหัสพันธุกรรมอาจสามารถนํามาชว่ยยืนยันการวนิิจฉัยโรคได ้และกจ็ะชว่ยให้สมาชิกในครอบครัว
ทราบวา่ตนมีโอกาสประสบภาวะน้ีในอนาคตหรือไม ่ 
 
หลังจากบุคคลท่ีมีภาวะสมองเสื่อมชนิดน้ีเสยีชีวติลง การวนิิจฉัยทางพยาธิวทิยา (Pathological diagnosis) 
จะชว่ยให้เหน็การเปล่ียนแปลงของสมองไดอ้ยา่งชัดเจน 
 

การรักษาและความชว่ยเหลือตา่งๆ 
 
ปัจจุบันยังคงมีความพยายามท่ีจะวจัิยหาวธีิการใหม่ๆ ท่ีจะชว่ยรักษา FTD อยา่งไดผ้ล แตยั่งไมส่ามารถคน้พบวธีิ
ท่ีจะชว่ยรักษาให้หายขาดหรือชะลอการดาํเนินไปของโรคได ้การรักษาท่ีมีในปัจจุบันจะเน้นการชว่ยเหลือให้ผู้
ป่วยมีคุณภาพชีวติท่ีดีดว้ยการบรรเทาอาการตา่งๆ และให้ชว่ยเหลือดา้นตา่งๆแกตัวผูมี้ภาวะสมองเสื่อมและคน
รอบขา้ง 
 
การชว่ยเหลือผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD มักตอ้งใชก้ารทาํงานเป็นทีม โดยทีมอาจประกอบไปดว้ยแพทย์
อายุรกรรมท่ัวไป พยาบาลชุมชน จิตแพทย ์และนักอรรถบาํบัด (นักบาํบัดดา้นการพูดและการใชภ้าษา) และเม่ือผู้
มีภาวะสมองเสื่อมประสบปัญหาทางดา้นการเคล่ือนไหว ทีมชว่ยเหลือกค็วรจะรวมแพทยด์า้นประสาทวทิยา นัก
กายภาพบาํบัด หรือนักกิจกรรมบาํบัดเขา้มาดว้ย 
 
การดูแลผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD นัน้เป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย จากปัจจัยทางดา้นอายุ และการเปล่ียนแปลงทาง
ดา้นพฤติกรรมและความสามารถในการสื่อสาร การไดรั้บความชว่ยเหลือจากกลุม่ผูช้าํนาญการท่ีมีความรู้ความ
ชาํนาญเฉพาะทางจะชว่ยไดม้ากทัง้ในทางปฎบัิติและในดา้นจิตใจ การปฏิสัมพันธท์างสังคมกจ็ะชว่ยไดใ้นกรณีท่ี
บุคคลคนนัน้สูญเสยีแรงบัลดาลใจ หรือรู้สกึเบ่ือหรือเดียวดาย 
 
ในกรณีท่ีพบวา่คนในครอบครัวมียีนสก์ลายพันธท่ี์เป็นสาเหตุให้เกิด FTD ญาติพ่ีน้องท่ีมีความสัมพันธท์างสาย
เลือดกับบุคคลคนนัน้กค็วรตัดสนิใจวา่จะเขา้ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือตรวจวา่ตนเองมียีนสก์ลายพันธท่ี์เป็นสาเหตุ
ให้เกิด FTD หรือไม ่การทดสอบวา่สมาชิกในครอบครัวมียีนสก์ลายพันธท่ี์เป็นสาเหตุให้เกิด FTD หรือไมนั่น้
มักจะนํามาซ่ึงความวติกกังวลตอ่บุคคลคนนัน้ ผลการทดสอบอาจมีผลกระทบตอ่บุคคลคนนัน้ทัง้ทางดา้นอารมณ์ 
สภาพจิตใต สังคม การดาํเนินชีวติ และอาชีพ ดังนัน้การทดสอบควรจะกระทาํหลังจากไดรั้บการปรึกษาผู้
เช่ียวชาญทางดา้นพันธุกรรมอยา่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ 
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ความเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรม 
 
ผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD หลายๆคนสามารถมีชีวติและปฏิสัมพันธท์างสังคมไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ในชว่งระยะ
เวลาหลายปีหลังจากการตรวจพบ แตก่ารเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมจะคอ่ยๆเร่ิมทาํให้การเขา้สังคมมีความ
ทา้ทายข้ึนเร่ือยๆ ผูดู้แลจะเครียดน้อยลงหากพยายามยอมรับให้ไดว้า่พฤติกรรมท่ีน่าอึดอัดหรือน่าะอายตา่งๆของผู้
มีภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD นัน้เกิดจากตัวโรค และไมจ่าํเป็นตอ้งไปพยายามเผชิญหน้าหรือแกไ้ขพฤติกรรม
นัน้ๆ ยกเวน้เสยีแตพ่ฤติกรรมนัน้ๆจะเป็นพฤติกรรมสุม่เสี่ยงให้เกิดอันตราย 
 
ผูมี้ภาวะสมองเสื่อมโดยท่ัวไปจะไมต่ระหนักถึงสภาวการณ์ของตนเอง และผลกระทบของพฤติกรรมของตนเอง
ตอ่ผูอ่ื้น และมักจะไมส่ามารถควบคุมการกระทาํของตนเองได ้เม่ือผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD ปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมในท่ีสาธารณะ ผูดู้แลควรพยายามตัดสิง่กระตุน้ท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมนัน้ๆออก หรือดึงความสนใจของผู้
มีภาวะสมองเสื่อมไปเร่ืองอ่ืน ผูดู้แลผูมี้ภาวะสมองเสื่อมบางคนจะพกบัตรเลก็ๆซ่ึงชว่ยอธิบายผูค้นรอบขา้งวา่
บุคคลท่ีตนดูแลอยูมี่ภาวะสมองเสื่อม  
  
นอกจากนัน้ปัญหาดา้นการขาดความเขา้ใจ หย่ังรู้ และพฤติกรรมหุนหันพันแลน่ของผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ 
FTD ยังสง่ปัญหาตอ่ความสามารถในการขับข่ีอยา่งปลอดภัยของบุคคลนัน้ๆอีกดว้ย  
 
มันจะเป็นการงา่ยกวา่ท่ีผูดู้แลจะปลอ่ยให้ผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD ทาํพฤติกรรมตา่งๆตามท่ีตอ้งการยกเวน้
เสยีแตว่า่จะเป็นพฤติกรรมสุม่เสี่ยงท่ีอาจกอ่ให้เกิดอันตราย ยกตัวอยา่งเชน่หากผูมี้ภาวะสมองเสื่อมตอ้งการทาํ
กิจกรรมในแบบเดิมๆท่ีตนเองเคยทาํมา หรือหมกมุน่กับบางสิง่บางอยา่ง เชน่การตอ่จ๊ิกซอวห์รือเลน่ดนตรี กค็วร
ปลอ่ยให้เขาทาํ แตพ่ฤติกรรมบางอยา่งเชน่การกินด่ืมแบบขาดการยับยัง้นัน้ อาจกอ่ให้เกิดผลร้ายได ้ผูดู้แล
สามารถลดพฤติกรรมการกินไมยั่ง้ไดห้ลากหลายทาง เชน่ การให้อาหารระหวา่งม้ืออาหารปกติเทา่นัน้ โดยให้ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม หรือเลือกท่ีจะให้อาหารสุขภาพไขมันน้อย ผูมี้ภาวะสมองเสื่อมท่ีชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอ์
ควรไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
 
สว่นการจัดการกับพฤติกกรรมอาการกระสับกระสา่ย อยูไ่มสุ่ข หรือกา้วร้าวนัน้ จะเป็นการดีถา้สามารถจัดการได้
โดยไมใ่ชย้า เน่ืองจากพฤติกรรมเหลา่น้ีอาจเกิดจากการท่ีผูมี้ภาวะสมองเสื่อมพยายามท่ีจะสื่อสารถึงบางสิง่บาง
อยา่งท่ีเขาตอ้งการจะจัดการกับมันแตยั่งไมไ่ดรั้บการตอบสนอง เชน่ ความคับขอ้งใจ หรือความเจบ็ปวด การให้ผู้
มีภาวะสมองเสื่อมไดท้าํกิจกรรมทางกายภาพท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินตามท่ีแตล่ะบุคคลถนัดเป็นกิจวัตรประจาํ 
สามารถชว่ยลดพฤติกรรมเหลา่น้ีได ้
 
ยาตา้นเศร้า (antidepressant) เป็นยาอีกกลุม่มีการนํามาใชล้ดอาการทางพฤติกรรมและอารมณ์ในผูมี้ภาวะ
สมองเสื่อมFTD ได ้แตอ่ยา่งไรกดี็ การใชย้าทางจิตเวชนัน้ จะตอ้งไดรั้บคาํแนะนําจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกับความเสี่ยงจากผลขา้งเคียงและประโยชน์ของยานัน้ๆเสยีกอ่น 
 
สาํหรับการทดลองจา่ยยาสาํหรับโรคอัลไซเมอร์ (ไดแ้ก ่donepezil rivastigmine galantamine และ 
memantine) ในผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD มีไมม่ากนัก และแตใ่นละการศกึษากไ็ดผ้ลลัพธห์ลากหลาย
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แบบ ในบางกรณียากลุม่น้ีทาํให้อาการของผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD แยล่งอีกดว้ย  ปัจจุบันยาเหลา่น้ีไมไ่ด้
รับการอนุญาตให้ใชกั้บผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD และผูเ้ช่ียวชาญเองกมั็กจะไมจ่า่ยยาเหลา่น้ีให้กับผูป่้วย
เชน่เดียวกัน 
 

ปัญหาทางดา้นภาษา 
 
นักอรรถบาํบัด (นักบาํบัดดา้นการพูดและการใชภ้าษา) ท่ีมีประสบการณ์เฉพาะ จะสามารถชว่ยเหลือผูมี้ภาวะ
สมองเสื่อมแบบ FTD ซ่ึงคอ่ยๆสูญเสยีทักษะความสามารถทางดา้นการสื่อสารได ้โดยนักอรรถบาํบัดจะพยายาม
พัฒนาศักยภาพของทักษะความสามารถท่ีเหลืออยู ่และหาวธีิใหม่ๆ ท่ีจะชว่ยให้ผูมี้ภาวะสมองเสื่อมสามารถสื่อสาร
ออกมาได ้
 
นอกจากน้ีนักอรรถบาํบัดยังสามารถแนะนําให้ผูดู้แลหาวถีิทางท่ีจะสื่อสารกับผูมี้ภาวะสมองเสื่อมแบบ FTD ได ้
เชน่การใชป้ระโยคท่ีไมซั่บซอ้น ในกรณีท่ีผูมี้ภาวะสมองเสื่อมท่ีสูญเสยีทักษะทางดา้นภาษากอ็าจจะไดรั้บการ
สอน วธีิการสื่อสารแบบอ่ืน ท่ีไมต่อ้งใชค้าํพูด เชน่การใชท้า่ทางตา่งๆ การวาดภาพ หรือการใชอุ้ปกรณ์อิเลค็ทรอ
นิคตา่งๆ 
 
นักอรรถบาํบัดยังสามารถเขา้มามีบทบาทชว่ยเหลือในกรณีท่ีผูมี้ภาวะสมองเสื่อมประสบปัญหาดา้นการกลืน และ
ให้คาํแนะนําในเร่ืองปัญหาทางดา้นกินและด่ืมของผูมี้ภาวะสมองเสื่อมไดอี้กดว้ย 
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