InterestingTopic
เรือ่ ง Childhood Schizophrenia
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2543 เวลา13.30 – 15.30 น.
ณ หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร อาคาร 3 ชั้น 7
อาจารยศิริไชย หงษสงวนศรี
ประธาน
แพทยหญิงพัชรี ยุทธพัฒนพรผูน ําเสนอรายงาน

CHILDHOOD SCHIZOPHRENIA
Childhood onset schizophrenia ถือวาเปนความผิดปกติทางจิตเวชที่รุนแรงในเด็ก เนือ่ งจากเกิด
ความเสียหายที่มีผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก แลวยังรวมไปถึง สมาชิกในครอบ
ครัวที่มีบทบาทในการเลีย้ งดูและดูแลรักษาดวย ซึง่ ความเขาใจในการเกิดอาการเหลานี้ ยังไมเปนที่ทราบแน
ชัด เดิมมีการจัดความผิดปกติทางจิตทัง้ หมด (all functional psychotic disorder) เปน childhood
schizophrenia ซึ่งมีผูสนใจศึกษา วิจัย การวินจิ ฉัยโรคใหไดแมนยําและเที่ยงตรงมากขึ้น และพยาธิสภาพการ
เกิดโรค ดังนั้น ผูจัดทําเกิดความสนใจไดรวบรวมทบทวนบทความการศึกษาตางๆ ในเรือ่ ง ประวัตคิ วามเปนมา
คํานิยาม ระบาดวิทยา สาเหตุของการเกิดโรค อาการแสดงทางคลินกิ การวินจิ ฉัยโรค & วินิจฉัยแยกโรค
พยากรณโรค การรักษา พอสังเขป

Background
History (ประวัตคิ วามเปนมา) - ประวัติความผิดปกติทางจิตในเด็กไดรบั ความสนใจอยางกวางขวาง แตยงั
เปนขอถกเถียงกันมาก เพราะขาดขอมูลในดานตางๆ
ั ตางๆ ใหความสําคัญดาน nature & nurture เปน pathogenesis และความ
•! ชวงศตวรรษที่ 19 งานวิจย
ผิดปกติทางจิตของเด็กพบนอย
•! ปลายศตวรรษที่ 19 Kraepelin ใชเทอม “dementia praecos”
1906!
De Sanstis เรียก childhood onset schizophreania วา Dementia prareoxissima
1911!
Bleuler สังเกตุวา ~5% ของรายทีเ่ ปน schizophrenia มีอาการเริ่มแรกในชวงวัยเด็ก
1919!
Kraepelin พบเหมือนกับ Bleuler ~3.5% schizophrenia มีอาการเริ่มแรกอายุนอย
กวา 10 ป
ตั้งแต 1930
พยายามที่จะหา nature of childhood schizophrenia
1933!
Potter ไดเสนอแนวทางวินิจฉัย childhood schizophrenia & stress ที่ใชแยกจาก
adult schizophrenia และ other childhood psychosis โดยมีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง คือ (loss of interest in the environment), ความผิดปกติทางความคิดหรือ
อารมณ (disturbances in thinking or affect), มีการเปลีย่ นแปลงดานพฤติกรรม
(changing in behavior) แตยังใชเทอม childhood schizophrenia (all childhood
psychosis)

1943!

Kanner อธิบายลักษณะกลุม อาการของ infantile autism นํามาใชแยกจาก other
psychosis โดยที่มีอาการของโรคจิตเกิดขึ้นในระยะ 2 ปแรก วาเปนกลุมที่ไมเหมือน
โรคจิตในผูใ หญ ทําใหรวู า childhood psychosis เปน heterogenous group
1947!
Bender ศึกษากลุม เด็กทีเ่ ปน autism และ psychosis โดยใช inclusive diagnosis
of childhood schizophrenia พบวา อาการผิดปกติเหลานีเ้ ปน “diffuse
encephalopathy” และมีลักษณะอาการเดนทางระบบประสาท คือ cognitive
aspect ใน childhood psychosis
1952!
Mahler – ใหความเห็นวา “schizophrenia เกิดพบไดในวัยเด็ก” เปนแบบ symbiotic
infantile psychosis คือ ระยะแรกของความสัมพันธระหวาง มารดา+ลูก (mother –
infantile relationship) ไมสามารถพัฒนาไปสู stage of object – libidinal cathexis
of the mother ทําให mental representation ของแม ยังคงมีอยูใ นตัวเด็กเอง ไม
สามารถแยกออกจาก self ของตนเอง ทําใหเด็กเกิด delusion of omnipotence ได
1970!
มีหลายการศึกษาพยายามทีจ่ ะแยกความแตกตางระหวาง autism กับ childhood
schizophrenia (Kolvin, Rutter)
คือ - กลุมเด็กทีม่ อี าการใน early onset (อายุนอยกวา 3 ป โดยทัว่ ไปพบไดในอายุ 1
ปแรก) มักเปน autism & pervasive development disorder
-! กลุมเด็กทีม่ อี าการ late – onset (อายุมากกวา 7 ป) มีอาการแสดงทางคลินกิ
คลายคลึงกันใน adult onset schizophrenia (delusion, hallucination, etc.)
ทําใหไดขอ สรุปคือ อาการแสดงทางจิตทีพ่ บใน early – onset และ late-onset
มีความแตกตางกัน ดังนัน้ autism และ childhood schizophrenia ไมมคี วาม
สัมพันธกันเลย
จนกระทัง่ มีการใชเกณฑการวินจิ ฉัยโรคตาม ICD-g (world health organization,
1977) และ DSM-ΙΙΙ (APA 1980) จึงไดแยกโรค autism และ schizophrenia ชัดเจน
(ทําใหขอมูลทางดานการพยากรณโรคและขอมูลดานระบาดไดไมแนนอน)
ในปจจุบนั
ใชเกณฑการวินจิ ฉัยโรคตาม DSM-ΙV (Werry, 1990) ของ adult onset
schizophrenia นํามาประยุกตใชในเด็ก ซึ่งยังคงตองมีการพัฒนางานวิฉัยตางๆ
ศึกษาพยาธิ-สรีรวิทยาชีววิทยาในการเกิดอาการเหลานี้
!! สมมติฐานเชือ่ วา childhood schizophrenia เปน continuity of spectnum disorder ที่มี
neurodevelopment or neurodegenerative mechanism ใน early life, teenage years.

Definition (คํานิยาม)
คํานิยามในการวินจิ ฉัย schizophrenia มีความนาเชื่อถือมากขึ้น เมื่อมีการใช DSM-ΙΙΙ แตวินิจฉัย
ยากในเด็กและวัยรุน (เชน - อาการ disorganized speech & and behavior พบไดบอ ยในเด็กชวง

normal development ทําใหมี overdiagnosis ไดใน criteria A (Werry,
1996)
!
- ในวัยรุน ตอมามีอาการเปน schizophrenia โดยที่เคยมีประวัตกิ ารใชสาร
เสพติดมากอน ทําใหเกิด underdiagnosis ไดใน criteria E)
ใน DSM-ΙV เกณฑการวินจิ ฉัยschizophrenia ในผูใหญเหมือนกันกับในเด็ก & วัยรุน แตมคี วาม
แตกตางกันบางอยาง schizophrenia ในเด็ก พบวา ไมมีการสูญเสียในหนาที่ (deterioration in
functioning) ถาจะวินจิ ฉัยในเด็กทีเ่ ปน autism พบรวมกับ schizophrenia ก็ตอเมือ่ มีอาการ
hallucination & delusion เปนลักษณะอาการเดนดอย
Epidemiology (ระบาดวิทยา)
่ี า นมามีการเปลีย่ นแปลง concept ของ schizophrenia ทําใหขอ มูล
•! เนื่องจากในชวง 10 ปทผ
ดานระบาดวิทยามีความจํากัดและพบนอยในเด็ก ซึ่ง incedence ของผูใหญในอเมริกาเทากับ
1%
•! มีการรวบรวมขอมูล demographic character ของ schizophrenia ที่อายุนอย ทั้งหมด 11 รา
งาน ใน 6 รายงานมีลักษณะดังนี้ คือ
อายุที่เริ่มเปน คือ 6-14 ป
เพศ ชาย : หญิง = 1.5 – 2 : 1 (Green et al, 1984; Kolvin, 1971; Volkmar et al,
1988)
สถานะภาพทางสังคม & เศรษฐกิจ : สวนใหญมาจากครอบครัวทีย่ ากจน (lower
socioeconomic class) แตมบี างรายงานพบวา มา
จาก high socioeconomic class
ระดับสติปญ
 ญา : มักจะตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ยในกลุมเด็กทั่วไป
ระยะเริม่ มีอาการ (onset) : เปนแบบคอยเปนคอยไป (insidious) มีบางรายงานพบวา
เปนแบบเฉียบพลัน (acute)
ประวัตคิ รอบครัว : - พอ-แม ทีม่ ปี ระวัตเิ ปน schizophrenia, major affective disorder จะ
เพิ่มโอกาสเสีย่ งตอเด็กในการเปนโรคนัน้
-! ทายาท (off spring) ของพอ-แมที่เปน schizophrenia มีโอกาสเสี่ยงที่
จะเปนโรค ก็ตอ เมือ่ มีลกั ษณะดังนี้
development delay
perinatal problem
nonfocal neurological signs
cognitive limitations (verbal IQ < performance IQ)
attentional or conduct problem
loose associations or concrete thinking (Kestenbaum &

Kron, 1986)
Clinical presentation and Diagnostic assessment
1. Signs & Symptoms
1)! อาการประสาทหลอน (Hallucination)
- auditory hallucination พบบอยมากที่สุดคิดเปนรอยละ 80 เสียงที่ไดยินสวนใหญมีเนื้อหา
แบบ persecutory (ปองราย), command (คําสั่ง), voice conversing (เสียงสนทนา
ปราศรัย), voice comment (เสียงวิพากวิจารณเกีย่ วกับตัวเด็ก)
- สวน visual, somatic, olfactory และ gustatory hallucination พบนอยมาก
- อาการประสาทหลอน ไมไดเปนอาการที่เฉพาะเจาะจงในเด็กที่เปน schizophrenia พบไดใน
โรคอื่นดวย รวมทัง้ ในเด็กปกติ ขึน้ อยูก บั child’s ego function, developmental stage,
cultural background
•! Criteria for distinguishing hallucinations from parahallucinatory phenomenon
(Pilowsky,1986)
1)! Vividness of the perception (ความชัดเจนของการรับรู)
โดยการถามวา - เด็กเห็น object or person นั้น เหมือนในชีวิตจริง, ในหนัง, หรือ
เปนความเชือ่ วาจะเห็นก็ตอ เมือ่ ปดตา
- เสียงทีไ่ ดยนิ นัน้ เหมือนกันกับเสียงทีผ่ ถู ามถาม (auditory
hallucination)
2)! Credence (ความเชื่อถือ)
- เด็กเชือ่ วา object นั้นมีอยูจ ริง
- เด็ก สามารถสัมผัสไดไหม
- เด็กทําตามคําสัง่ หรือแสดงออกอยางไร
-! เด็กแสดงออกทางอารมณแบบใด
3)! Origin (จุดตั้งตน)
- Perception มาจาก ego-alien sources เปน hallucinatory phenomenon
มากกวาทีจ่ ะเปนประสบการณจากตัวเด็กเอง (Subjective experience)
- เสียงทีไ่ ดยนิ มาจากภายนอก ทําใหเกิด ego-dystonic statements มักเปน
hallucination
4)! Volitional Quality (ลักษณะความตั้งใจ)
Actually hallucination ไมสามารถควบคุมไดตามทีต่ ง้ั ใจไว
- Can the voices or images be made to appear or disappear?
- Hallucination ถือวาปกติ เมื่อพบในขณะตื่น (hypnopompic), ขณะหลับ
(hypnagogic)

-

Eidetic imagery : จินตภาพที่อยูในสมองซึ่งเหมือนจริงมาก ประกอบดวย
visual images ที่ชัดเจนในความทรงจําที่ไมใชความเปนจริง (reality) พบได
ปกติในเด็กวัยกอนเขาเรียน (preschool children) แตพบนอยลงเมือ่ อายุมากขึน้
2) อาการหลงผิด (Delusion)
- ~ รอยละ 50 มีอาการหลงผิด ชนิดทีพ่ บบอย คือ persecutory, somatic, grandiose, or
religious delusion, and ideas of reference สวนความคิดวาอํานาจภายนอกควบคุมความคิดหรือการ
กระทําของตน (thought control) พบนอยมาก เนือ้ หาของอาการหลงผิดในเด็กโตสลับซับซอนกวาเด็กเล็ก
- ลักษณะ systematized, persistent, and abstract delusions พบมากในเด็กโต (อยางนอย
อายุ 12 ปขึ้นไป, เด็กที่มีพัฒนาการเร็ว (more developmentally advanced children)
3) ความผิดปกติของความคิด (Formal thought disturbances)
- พบไดรอ ยละ 40 – 100 (Russel et al, 1989; Volkar et al,1988; Green et al, 1984; Kolvin,
1971) ลักษณะทีพ่ บบอยคือ *loosening of association, *illogical thinking / neologism
and poverty of content of speech (พบในผูใ หญมากกวา) มีบางรายงานพบวา
pathogenesis of thought disorder ในเด็ก มีความสัมพันธเกี่ยวของกับสมองสวน
frontotemporal
- การประเมินอาการนีใ้ นเด็กยังเปนปญหาเนือ่ งจากตองพิจารณาดาน
cognitive
&
development ของเด็กดวย เชน loosening association & illogical thinking พบไดเปนปกติ
ในเด็กทีอ่ ายุนอ ยกวา 7 ป
- Caplan et al (1992) แนะนําวา “การที่มี presence or absence ของ loosening of
association อาจถือวา clinically significant ในเด็กทีเ่ ปน schizophrenia เทียบไดกบั อาการ
positive และ negative ที่พบในผูใ หญทเ่ี ปน”
4) ความผิดปกติของอารมณ (affective disturbance) มีหลายรายงานพบวา มากกวา 50% ของ
ผูป ว ย มี affective component ตอความเจ็บปวย
!
! - Undifferented schizophrenia พบบอยทีส่ ดุ แมวา มีบาง study พบ paranoid type บอย
! กวา (Eggero, 1978)
- Subtype ในกลุม adult schizophrenia ขึ้นอยูกบั ความสัมพันธระหวางอาการ positive และ
negative ซึ่งนํามาใชประโยชนในเด็ก คือ
กลุม positive symptoms : hallucination, delusion, formal thought disorder, and
bizarre behavior
มักพบบอยในเด็กทีม่ ี superior cognitive abilities
กลุม negative symptoms : include deficits such as social withdrawal, emotional
blunting, and paucity of thought and speech พบวามี
associated with brain damage ในเด็ก

2.!Personality & behavior problem
พบวาเด็กทีเ่ ปน schizophrenia สวนใหญจะมีพฤติกรรมผิดปกติ แปลกประหลาด (bizarre
behavior) มีการเลนหรือทําทาทางแปลกๆ ซํ้าๆ (Ritualistic or stereotypic movements) และมีการ
บกพรองของการรูค วามเขาใจ (cognitive) และปญหาทางดานการเรียนนํามากอน
ดานบุคลิกภาพนั้น พบวา เด็กอาจมีบคุ ลิกภาพชนิด schizoid และ schizotypal
เด็กมีพฒ
ั นาการชากวาปกติ พบได 49% มีพัฒนาการเกีย่ วกับการพูดชากวาปกติ พบ 46%
เด็กจะมีสัมพันธภาพกับเพื่อนไมดี
Diagnostic assessement สรุปไวดงั ตารางที่ 3

Etiology
Schizophrenia ในชวงกอนเขาสูวัยเจริญพันธนั้น พบคอนขางนอย สิ่งที่ทาให
ํ เกิดอาการแสดงออก
เพิ่มขึน้ หรือลดลง ยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตมี etiological model ตางๆ ทีพ่ ยายามเสนอความคิดของ
การเกิดโรคขึน้ โดยสวนใหญคดิ วา schizophrenia นั้นเปน diathesis – stress disorder ซึ่งจะมีอาการ
แสดงทางคลินิกก็ตอเมื่อมี genetic predisposition อยูกอนแลวถูกกระตุนโดย psychosocial หรือ
physical stressor นัน้ ๆ
1.!Central nervous system dysfunction
ไมมสี าเหตุดา น biological ที่เฉพาะเจาะจงของการเกิดโรค แตมี evidences ตางๆ ทีแ่ สดงวา มีสวน
เกีย่ วของกับ 1) physiological process (For review, see Caplan & Tanguay, 1991)
2)!gestational & perinatal insults (For review, See Beitchman, 1985)
3)!neurodegenerative mechanism
4)!neurodevelopmental mechanism
หลักฐานที่แสดงนั้น ไดแก
1.1! Electrophysiological abnormalities เปนตัวชีว้ า neurological dysfunction ในเด็กทีม่ พี ฤติ
กรรมผิดปกติ ซึง่ พบไดในกลุม เด็กปกติ และใน schizophrenia แตผลลัพธที่ไดเปน non
specific & inconclusive
1.2! ในผูใหญพบวา ลักษณะที่พบใน EEG no significant ใน schizophrenia แต CEEG
(computer – analyzed electroencephalograms) ของ adult schizophrenia. นั้นเปน
ลักษณะ desynchronized fast activity C some slow waves B decrease alpha activity
(Itil, 1979)
1.3! Study of cognitive event-related brain potentials on EEG suggest
attentional &
information – processing anomalies ในเด็กมีความเสีย่ งในการเกิด schizophrenia (For
review, See Campbell, Spencer, Kowalik, & Evlenmeyer-kimling, 1991)

1.4! Adult schizophrenia มีการศึกษา CT brain พบวาบางรายมี enlarged lateral cerebral
ventricles (ซึ่งแสดงวามี loss of brain tissue or absence of development อยางมีนัย
สําคัญ) และผลการศึกษาของ MRI & autopsy ชวย confirm ดวย
1.5! MRI & PET ใน adult schizophrenia พบวา functional abnormalities
suggest
localization of psychotic processes in the limbic system, โดยเฉพาะที่ hippocampus
(Tamminga et al 1992)
1.6! Study of CT scan ในเด็ก
- show significantly enlarged ventricles (5 – 15 yrs. Psychiatric patients) มี
neurological abnormalities รวมดวย (Ruiss, Feinstein & Weinberger et al, 1983)
- CT scan of schizophrenia ในวัยรุน & ผูใหญตอนตน ไมพบวามีความแตกตางกันกับกลุม
ปกติ (Benes et al, 1982)
1.7 การศึกษาดาน neurotransmitter ยังบอกผลไดไมแนนอน บางรายงาน suggest วา role ของ
cholinergic system ทําใหเกิด syndrom pathogenesis (Cantor 1988)
1.8! Neuropsychological studies พบวามี deficit in attention & information processing
1.9! Pathogenesis อาจเกี่ยวของกับ autoimmune mechanism
คือ การเพิ่มของ B lymphocytes expressing the CD5 (Leu – 1) surface Ag ถูกพบใน
autoimmune condition และ subgroup of adult schizophrenia (MCALLISTER et al,
1989)
1.10 สรุป neuroimaging ทีค่ น พบใน child and adolescent schizophrenia ดังตารางที่ 4

2.!Gestational and perinatal insults อาจจะเกี่ยวของกับการเกิด childhood schizophrenia (Cantor,
1988; Green, Padvon-Gayol, Hardesty, & Bassini, 1992)
2.1! one study พบวา adolescent schizophrenia มี minor congenital abnormalities มากกวา
adult-onset (Green, Satz, Soper & Kharabi, 1987)
2.2! adult schizophrenia study พบวามี factor อื่นๆ รวมทั้ง pregnancy complications (Cantor
– Graac, McNeil, Torrey, et al, 1994; Medwick, Machon, Hutternen & Bonett, 1988)
และ perinatal trauma (Cantor – Graac, McNeil, Rickler, et al, 1994)
3.!Evidence of a neurodegenerative mechanism
หลักฐานเหลานี้มักพบในชวง early phase of illness, prodomal phase, ระยะเวลา 5 ปหลังปวย
ครั้งแรก พบวา ในแตละครัง้ ทีป่ ว ยในครัง้ ตอไป จะใชระยะเวลาในการรักษาเพิ่มมากขึ้นกวาครั้งแรก
มีหนึ่ง รายงาน พบวาระยะเวลาในการรักษาใหหายเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 10 วัน ในการปวยครัง้ ที่ 2 และ
่ า กลุมที่มี short duration
ผูป ว ย 1st episode ที่มีอาการเกิดขึ้นอยูนาน ทําใหอตั ราการหายชาและตํากว
แสดงวามี neurodegenerative process เกิดขึ้นในชวงทีม่ อี าการปวย (active phase) ดังนั้น ผูป ว ยเหลา
นี้จึงควรไดรบั การรักษาอยางรวดเร็ว เพือ่ ปองกันการเกิด resistance ในการรักษา

- การศึกษา neuroimaging สนับสนุน สมมติฐานวา มี neuropathology อยูเดิมกอนแลวทําใหเกิด
resistance ในการรักษา
: พบวา กลุม ผูป ว ย 1st episode ไดรับการรักษาแลวติดตามผลดวย MRI ขณะเริม่ แรกการรักษา
และ 3 ปหลังการรักษา (reference 9 & J.H. Gitmore,J. van Tol, H. Lewis Streicher, et al,
manuscript submitted)
ในกลุมที่เปน schizophrenia และกลุม control ไมมีความแตกตางกันเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลง
ventricular volume
ถาสังเกตุดา น outcome พบวา ผูป ว ยมี good outcome (หายแลวไมคอยเกิด relapse)
เริ่มแรกจะมี ventricular volume เริ่มตนนอยกวา ผูป ว ย poor outcome (ไมเคยหาย หายแลวมี
relapse) และเมื่อรักษาไป 3 ปแลว กลุม ผูป ว ย good outcome พบวา venticular volume ไมมี
การเปลีย่ นแปลง แตในกลุม ผูป ว ย poor outcome มีการเพิ่มขึ้นของ ventricular volume อยางมี
นัยสําคัญ
ยังมีการศึกษาอืน่ ๆ ทีไ่ ดผลเหมือนกัน คือ
Rapoport. et al
กลุม childhood onset schizophrenia พบ significant increase
ventricular volume ชวงเริ่มตน แลวติดตามผลไป 2 ป ซึง่ เทียบกับกลุม control ที่ไมพบความ
เปลีย่ นแปลง
สรุป
ผูป ว ยทีม่ ี abnormal brain morphology โดยเฉพาะ lateral & Third ventricles ตอง
ใชระยะเวลาในการรักษาใหหายนาน
ทฤษฎีอน่ื ชีว้ า neurodegenerative process เกีย่ วของกับ – DA projection ไปที่ cortex
- Glutamate projection จาก cortex ไป
subcortical structure
เชน 1) มี psychotogenic effect ของ glutamatergic – n – methyl – D – aspartate (NMDA)
receptor antagonists
2)!Synaptic regulation of dopamine ยังไมทราบแนชดั อาศัย animal model of napsin
knockout mice เพื่อจะเขาใจ pathophysiology
-! Synapsin คือ non-specific protein ใชในการพัฒนา ของ synapses และ
การหลัง่ neurotransmitter ที่เกีย่ วของมี synapsin I, II, III ในขณะนี้
-! Synapsin IA, IB & Synaptophysin m RNA level
พบใน temporal gyri สัมพันธกับ negative และอายุ โดยที่ไมมีความสัมพันธ
กันในกลุม normal
-! Synapsin II พบได 56% ใน postmortem brain sample ที่เปนโรค เทียบกับ
กลุมที่ไมเปนโรค พบได 31%
-! Gene ที่ควบคุม synapsin III ที่อยูบ น chromosome 22 9 12 – 13 ไวตอการ

•!

•!

•!

เกิดโรค
มีการศึกษาใน knockout mice สําหรับ synapsin I, II ดูวามีบทบาทตอ synapsin ใน
neurodevelopment & neurotransmission.
พบวา มีตาแหน
ํ
งบน alleles มากกวา 2 ตําแหนง ที่มี mutation ใน synapsin I, II ไมพบ gross
abnormalities แตพบ seizure ไดบอยกวาตามสัดสวนของจํานวน mutant alleles
ดังนั้น ถามีการทํางานในกลไกนี้บกพรองอยางมีนัยสําคัญ ทําใหมกี ารหลัง่ neurotransmitter ลด
ลง รวมไปถึง GABA และ glutamate ที่มี repeated stimulation ใน synapsin II and
double knockout แต ไมพบใน synapsin I knockout เพราะฉะนั้น ในผูป ว ย
schizophrenia อาจมี
1.! Deficiency in GABA mediated inhibitory effect บริเวณสมองสวน cortex
2.! Glutamate hypofunction which disinhibits subcortical dpoamine structures and
neurons.
Synapsin I, II มีบทบาทใน neuronal development ตางกัน คือ
- Deletion of synapsin I ทําใหเกิด retarded synapse formation
- Deletion of synapsin II ทําใหเกิด retarded axon formation
ผลของยา clozapine และ Haloperidol แตกตางกันในการทดลองในสัตว โดยนําหนูทม่ี าทดลอง
clozapine หรือ haloperidol โดยฉีด Ketamine (NMDA receptor antagonist) กอน แลวใหรกั ษา
ดวย Saline, clozapine หรือ haloperidol
พบวา - Saline ไมมีผลตอ prelimbic area
- Ketamine มีผลในการเพิ่ม uptake of 2-deoxyglucose ที่ prelimbic cortical area (ชี้ให
เห็นวา มีการเพิ่ม neuronal metabolism)
- กลุมที่ให haloperidol จะยิ่งไมเพิ่ม 2-deoxyglucose induction ในขณะที่กลุมที่ได
clozapine จะไปขัดขวาง
- ผลทีพ่ บนีเ้ กิดขึน้ ไดท่ี nippocampus คือ Ketamine ไปเพิ่ม 2-deoxyglucose uptake ที่
dentate gyrus, ซึ่ง Haloperidol เปนตัวเสริม สวน clozapine เปนตัวขัดขวาง
สรุปผลทีไ่ ดดงั นี้
clozapine จะไปขัดขวางการเกิด Ketamine induced increases in positive
symptom ในผูป ว ย schizophrenia ในขณะที่ haloperidol ใหผลตรงขาม

4. Evidence of a neurodevelopmental mechanism
ปจจัยที่ทาให
ํ เกิด คือ - genetic defect
-! infection or immune response (จากแมสูลูก)
-! obstetric complications
ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลใหเกิด generation of nerve growth factors และ ability to stimulate
viable cell development ถูกกระตุน โดย cytokines, infection, hypoxia, trauma, or stress-

induced neurochemical effects
ดังนั้น ความผิดปกติของกลไกเหลานีท้ เ่ี กีย่ วของกับ neurotropic factor อยูในชวงระหวางการ
พัฒนาการตาง ๆ อาจจะอธิบายถึงพยาธิสภาพของการเกิดโรคได
การศึกษาในหญิงตัง้ ครรภทเ่ี ปนโรคเคยมีประวัตไิ ดรบั infection, physical trauma มากอน
แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวาง อายุครรภ และระดับ nerve growth factor ใน amniotic fluid
เปนไปในทางตรงขามกัน [brain-derived neurotropic factor (BDNF), neurotropic – 3 (NT-3), and
nerve growth factor (NGF)] ความเขมขนของ NGF ตํ่า โดยเฉพาะ NGF ใน Fetus ที่มี CNS
abnormalities หรือ เคยมีประวัติ infection มากอน
suggestion : NGF นาจะเปนตัวชีว้ ดั (marker) บอกถึงกลไกในการพัฒนาการของระบบประสาทที่
ถูก disrupt ใน fetuses ทําใหกลายเปนโรค schizophrenia ในเวลาตอมา
การศึกษา imaging ของ abnormal brain morphology ในผูป ว ย schizophrenia
suggestion : ventricular enlargement เปน hallmark pathomorphologic feature ที่พบใน adult
schizophrenia และสามารถใช detect ในแตละราย กอนทีจ่ ะเกิดอาการเริม่ แรกตัง้ แตอยูใ นครรภ
- มีการเปรียบเทียบในผูป ว ย schizophrenia (1st episode) กับกลุม ปกติ พบวา ventricular volume
ในกลุมที่เปน schizophrenia ใหญกวาในกลุม ปกติโดยเฉพาะ บริเวณ temporal horn อยางมีนยั
สําคัญ และกลุม ทีเ่ ปนโรคมีการลดลงของ left hippocampal volume เทียบกับกลุม ปกติ
สิ่งที่นาสนใจ : ผูป ว ย 1st episode ที่ไมมี ventricular enlargement จะตอบสนองตอการรักษาไดดี
และเร็วกวา
การศึกษาตัวบงชีค้ วามสัมพันธระหวาง ventricular enlargement กับ obstetric complication
(Owner & คณะ)
Suggestion : enlargement of the ventricle is a consequence of the some phenomenon that
influence the likelihood to experience obstetric complication.
สิ่งที่นาสนใจ : ผูป ว ยทีม่ ปี ระวัติ severe obstetric complication มีลักษณะดังตอไปนี้
- poorer treatment outcome
- duration
- level of remission
ดังนัน้ enlarged venticular volume และ obstetrical complication อาจจะอธิบาย
neurodevelopmental form of schizophrenia ที่มี phenotype ลักษณะ poor outcome, poor
response ตอการรักษาดวย conventional antipsychotic drug
2. Genetic loading for schizophrenia evidence
1.!Kallman & Roth (1956) รายงาน uncorrected concordance rate 88.2%, 22.9%
(monozygotic twins และ dizygotic twins ตามลําดับ)
2.!Rosenthal (1970) preadolescent schizophrenia เปนรูปแบบทีม่ อี าการแสดงรุนแรงแบบหนึง่

3.
!
4.
!
!

ของ adult schizophrenia
Gordon et al, 1993 ศึกษา childhood onset schizophrenia มี 1 รายทีม่ ี translocation ของ
chromosome 1 และ 7
ในปจจุบนั มีการศึกษาเกีย่ วกับ susceptibility gene สําหรับ schizophrenia โดยเฉพาะ :
chromosome 10p 14 – p11, 6p24 – p22, 6q21-22.3 เชื่อวา นาจะเปน polygenetic ที่ทําให
เกิดโรค

3. Environmental stress
มีหลายๆ รายงานทีส่ นับสนุนวา environmental stressor เปนปจจัยหนึ่งที่ทาให
ํ เกิดโรคดวย ไดแก
1.!Pregnancy and birth complication ที่พบใน childhood schizophrenia พบอัตราการเกิดโรคที่
สูงกวาในเด็กทีม่ พี อ แมเปนโรค
2.!Huttunen & Bonett et al 1988 ศึกษาความสัมพันธระหวาง schizophrenia กับ prenatal
exposure to viral infection อาจเปน etiological role ใน early environmental stressor
3.!Cantor’s (1988) ไดศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิด birth complications ในกลุม schizophrenia
และกลุม control
พบวา
higher rate of “perinatal instability” ใน schizophrenia เพศชาย เมือ่ เทียบกับ
กลุม control เพศชาย
suggest : prenatal และ perinatal complications อาจทําใหเด็กบางรายมี vulnerability สูงตอ
การเกิดโรค
4.!Fish’s landmark study (1987) ศึกษา childhood schizophrenia 2 ราย วินจิ ฉัยเมือ่ อายุ 10 ป
สิ่งที่นาสนใจ คือ ผูป ว ย 1 ราย มีประวัติ physical abuse, ทั้ง 2 ราย ไดรบั การเลีย้ งดูจากแมทเ่ี ปน
schizophrenia และมี most severe signs of neurointegrative disorder or
“Pandysmaturation” คือ – transient lags
-! disorganizations of gross motor and/or visual motor
development in conjunction with lags in physical growth
suggest : การปฏิสัมพันธระหวาง genetic และ environmental factors มีผลตอการพัฒนาการ
ในเด็กทีเ่ ปน schizophrenia
5. Kallman & Roth’s (1956) ศึกษาสภาพแวดลอมในบานของ sibling และ dizygotic twins of
probands with childhood schizophrenia พบวา disturbed rearing environments มีสวนเกี่ยว
ของกับ outcome ที่ไดทง้ั ในกลุม ปกติ และกลุมเปนโรค
ตอมามีผูสนใจหลายทานไดศึกษาวิจัยเนน family & environmental variables เพือ่ นํามา
อธิบายถึงลักษณะสิง่ แวดลอมเปนอยางไรในเด็กทีเ่ ปนโรค
•! Kendler, 1988 ศึกษาความสัมพันธระหวาง schizophrenia & schizotypal personality
disorder

•!

•!

พบวา เด็กทีม่ บี คุ ลิกภาพแบบ schizotypal มีความสัมพันธดาน biological คลายคลึงกับ
schizophrenia โดย Asarnow, 1988 แนะนําวา schizotypal symptoms (high risk) เชน
social isolation, signs of thought disturbance อาจถือวาเปน early precursors of
schizophrenia
Communication deviance พบไดมากในกลุม พอแมของเด็กทีเ่ ปน schizophrenia และ
schizotypal เทียบกับพอแมของเด็กทีเ่ ปน depressive disorder (Asarnow, Goldstein &
Ben-Meir, 1988)
สิ่งที่นาสนใจ : เด็กทีเ่ ปนโรค schizophrenia และ schizotypal ที่มีลักษณะครอบครัว
communication deviance นั้น พบวาเด็กมี most severe impainments และ poorest
attentional function
communication problem คือ 1. difficulty maintaining attention to task or “attentional
drift”
2. thought disorder
3. lack of clarity and problems committing to ideas
สรุป : เด็กทีเ่ ปนโรค schizophrenia และ schizotypal ซึ่งมี attentional และ thought
disturbance แสดงออกใหเห็นในรูปของ social interaction ทําใหเกิดผล disruptive
effect ตอ social functioning และ development
Hamilton, Asarnow & Tompson, (1993) ไดศึกษาผลกระทบโดยตรงของ interaction ที่มตี อ
family problem-solving task, พอ-แมของเด็กทีเ่ ปน schizophrenia spectrum จะแสดง
อารมณเกรี้ยวกราดตอเด็กมากกวา พอ-แมเด็กปกติ หรือ พอ-แมของเด็กซึมเศรา

Differential Diagnosis (การวินจิ ฉัยแยกโรค)
1.!Infantile autism หรือ Pervasive development disorders
- เปนโรคที่เกิดอาการกอนเด็กอายุ 3 ป มีลักษณะเฉพาะ คือ สูญเสียในเรือ่ งการสือ่ ความหมาย
ทั้งภาษาพูดและกิรยิ าทาทาง (lack of communicative language) เด็กไมสนใจสังคมรอบขาง
ไมสนใจใคร (impair social interaction) เหมือนอยูใ นโลกคนเดียว (extreme isolation) มีพฤติ
กรรมที่จะตองทําอะไรซํ้าๆ แบบเดิมตลอดเวลา และตอตานการเปลีย่ นแปลง (sameness และ
resistance to change) (ดังแสดงไวในตารางที่ 2)
- เด็กมีลักษณะ gaze avoidance, echolalia, stereotypic movements
- ดานสติปญ
 ญาโดยเฉลีย่ จะดีกวาเด็กทีเ่ ปน schizophrenia
- พบวามี perinatal complication และ electroencephalographic abnormalities พบบอยกวา
เด็กทีเ่ ปน schizophrenia
2.!Major affective disorder

- ตองวินิจฉัยแยกโรคนี้ดวย เนื่องจากมีความสําคัญตอการรักษา
- ความผิดปกติทางอารมณ (mood disturbances) อาจพบรวมกับ schizophrenia ได โดยสัง
เกตุดงั นี้ คือ
1)!เนือ้ หา (content) ของ hallucination & delusion
- เปน schizophrenia เนื้อหาจะเปนแบบแปลกประหลาด (bizarre)
- เปน mood disorder C psychotic feature สวนมากเนือ้ หาของ hallucination,
delusion มักเขาไดกนั กับอารมณนน้ั (mood congruent)
2)!ประวัติครอบครัว สมาชิกในครอบครัวทีเ่ ปน schizophrenia หรือ disorder เปนตัวชวยบอก
วา เด็กที่มีอาการผิดปกตินน้ั จะมีความคลายคลึงกับการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว
นัน้
3)!การดําเนินโรค (Clinical course) ถามี mood disturbance ในชวงระหวาง active phase
ของ psychotic illness ควรนึกถึง schizoaffective disorder หรือ mood disorder C
psychotic features
- manic disorder อาจจะ underdiagnos ไดในเด็ก (Bowring & Kovacs, 1992)
เนื่องจากอาการ irritability (หงุดหงิด), distractibility, (วอกแวกงาย), loosening of
association และ other psychotic features ที่พบใน manic disorder จะแยกยากจาก
schizophrenia
3. Organic mental disorder
ตองพยายามวินจิ ฉัยโรค schizophrenia ที่มีสาเหตุมาจาก organic cause เสียกอน เพื่อ
เปนประโยชนในการรักษา
- Delirium สาเหตุทพ่ี บบอยในเด็ก คือ acute febrile illness, metabolic disorder, epilepsy,
intracranial tumor, infections และ cerebrovascular disease
สาเหตุท่ีพบในวัยรุน คือ การใชสารเสพติด หรือ การดืม่ สุราจนเกิด intoxication, withdrawal
- substance abuse (lysergic acid diethylamide (LSD), phencyclidine (PCP), cocaine, or
mariguana)
- Medication : corticosteroid, psychostimulants
- seizure disorder (left temporal involvement)
- neurological disorder; brain tumor, metabolic or infections disease
ลักษณะทางคลินกิ ชวยบอกเปน organi :
- extreme incoherent
- severe thought disorder & global cognitive impairment
- perceptual disturbance (illusion, visual hallucination)
- echolalia
4. Personality disorder

!

- schizotypal, schizoid, borderline และ paranoid personality disorder อาจมาดวยลักษณะ
อาการทางจิตออนๆ ชัว่ คราว (transient, mild psychotic symptoms)
-! เด็กทีม่ บี คุ ลิกภาพแบบ schizotypal มีการแสดงออกของพฤติกรรม, ความคิด การพูด
คลายคลึงกับ schizophrenia แตตางกันทีร่ ะดับความรุนแรงของอาการนอยกวา
-! การวินิจฉัยใชแนวทางการวินิจฉัยในผูใหญ ยกเวน ใน schizotypal personality ในเด็ก
สามารถใช bizarre fantasies or preoccupations เปนสวนหนึง่ ในการวินจิ ฉัยในเด็ก
5. Other disorder
schizophreniform disorder, brief reactive psychosis, psychotic disorder not
!
otherwise specified

Prognosis (การพยากรณโรค)
(Egger 1978) : จากการศึกษาติดตามเด็กทีเ่ ปน schizophrenia จํานวน 57 ราย กอนอายุ 14 ป เปน
ระยะเวลา 20 ป พบวา 20% หายเปนปกติ 30% อาการดีขึ้นบาง 50% มีอาการดีขึ้นปานกลาง หรือไมดี
ขึ้นเลย
Egger & Bunk(1997) ไดศึกษาติดตามเด็กทีเ่ ปน schizophrenia เปนระยะเวลา 2 ป พบวา ผลลัพธสวน
ใหญ อาการไมดขี น้ึ เลย ประมาณ 50% อาการไมดีขึ้น 25% หายเปนปกติ
•! ปจจัยซึง่ บงวาพยากรณโรคดี (good prognosis) (Egger, 1989)
1.! acute onset
2.! older age at onset (อายุ >10ป)
3.! better premorbid adjustment
4.!presume of more affective symptom
•! ปจจัยซึ่งบงวาพยากรณโรคไมดี (poor prognosis)
1.! insidious onset
2.! early age of onset (อายุ < 10 ป)
3.! poor premorbid adjustment
4.! absence of more affective symptom
5.! disorganized type

Treatment (วิธกี ารรักษา)
เปาหมายของการรักษา (goal of treatment) คือ ชวยใหอาการนอยลง (decrease symptom)
และการเสริม ใหพฒ
ั นาการของเด็กดีขน้ึ (enhance development)
การเลือกวิธกี ารรักษาในแตละบุคคล ควรพิจารณาถึง - to meet specific children’s need
-! phase of illness

-! the strengths and weaknesses of
patients and their families
วิธกี ารรักษา ประกอบดวย 1. การรักษาดวยยา
2. การรักษาทางดานจิตใจ (Psychosocial intervention) ซึ่งไดแก จิต
บําบัด กลุม บําบัด และครอบครัวบําบัด
1. การรักษาดวยยา (Pharmacotherapy)
ปจจัยในการเลือกใชยา คํานึงถึง - side-effect profile
-! administration route
-! cost
-! patient’s response history
-! physicians’ family c medication
1.1! Traditional antipsychotic drugs
กอนที่จะเริ่มใหยา ควรจดบันทึกอาการและตรวจรางกายอยางละเอียด เพื่อ
ปองกันการสับสนจากผลขางเคียงของยาที่ทาให
ํ เกิดอาการได
ผลขางเคียงของยา คือ hypotension, akathisia, extrapyramidal effects, cognitive
impairement, tardive dyskinesia (ในเด็ก prevalence ของการ
เกิด neuroleptic induced dyskinesia ~ 1 – 4.8% Campbell et
al 1995) และ neuroleptic malignant syndrome (มักพบในคน
หนุมสาว, Steingard et al 1992)
•!

Haloperidol
- จากการศึกษา Specer et al (1992) พบวา ในเด็ก 16 ราย อายุ 5 – 12 ป (DSM-IIIR)
เด็กทุกรายตอบสนองดีตอ Haloperidol ดีกวา placebo ขนาดยาที่เหมาะสม 0.5 – 3.5
mg/d.
- จากการศึกษา kapur & colleague (1996)
ศึกษาขนาดยา Haloperidol ที่ทําใหการตอบสนองดีในรายทีเ่ ริม่ เปนครัง้ แรก คือ 2
mg/d. (เพราะวา ขนาดยานีท้ าให
ํ มี high-dopamine receptor blockade วัดโดย PET)
- ผลขางเคียงทีพ่ บได งวงมาก, acute dystonia parkinsonian affect เด็กทีอ่ ายุมาก &
เชาวนปญญาสูงจะตอบสนองตอยาดี แตแพทยควรใหยาอยางระมัดระวัง เพราะวาอาจ
เกิดผลขางเคียงไดดังกลาว

•!

Thioridazine
-! มี 1 รายงานทีพ่ บวา ชวยลดอาการ psychotic ลง
- มีการศึกษาใชยานีใ้ นผูป ว ยวัยรุน ซึง่ เปน chronic schizophrenia 21 ราย พบวา เด็ก 9
ราย มีอาการดีขน้ึ เพียงเล็กนอย และยานี้ทาให
ํ งวงมาก

1.2! Atypical antipsychotic drug ไดแก clozapine, risperidone
่ นตอผลขางเคียงของ
•! Clozapine ใชรักษาในรายทีไ่ มตอบสนองตอการรักษาหรือรายทีท
traditional antipsychotic drugs ไมได
จากการศึกษาของ NIMH ที่ศึกษาการใช clozapine ในผูปว ยวัยรุน 11 ราย
(อายุเฉลี่ย 14 ป) ทีใ่ ชยา traditional antipsychotic drug ไมไดผล หลังจากใช clozapine 6
week พบวา อาการดีขน้ึ ชัดเจน 50% ขนาดยาเฉลี่ย 370 mg/day
จากการศึกษา open-label จาก Israle ที่ศึกษาการใช clozapine พบวา ชวยให
อาการทางบวก และอาการทางลบ (positive and negative symptoms) ดีข้ึน ในกลุม ผูป ว ย
เด็ก ขนาดยาโดยเฉลีย่ 227 mg/day (Frazier et al)
จากการศึกษา clozapine trials ในผูปวยเด็ก 4 ราย พบวา ใชไดผลดีในผูป ว ยที่
suffering schizophrenia แตยังคงตองมีการศึกษาเพิ่มเติม เกีย่ วกับ severity and nature
ชองผลขางเคียงที่พบในเด็ก (Mozec et al,1994)
จากการศึกษา open- trial of clozapine ในผูปวยเด็กทีด่ อ้ื ตอการรักษาดวย
neuroleptic drug 11 ราย อายุ 9-13 ป (อายุเฉลีย่ 11.3 ป) พบวา
1.!อาการดีขึ้นหลังจากรักษาไปได 2-8 สัปดาห
2.!ผลขางเคียงทีพ่ บบอยคือ drowsiness พบไดใน 2-3 สัปดาหแรกทีร่ กั ษา
3.!มี 2 รายทีม่ ี tardive dyskinesia กอน หลังจากใช clozapine ไมพบอาการ
นี้เลย (ผลทีไ่ ดเหมือนกับ Tamminga et al, 1994)
4.!80% ไมพบการเปลีย่ นแปลงใน EEG
ผลขางเคียงทีพ่ บบอย คือ fatigue, orthostatic hypotension, constipation, and
sialorrhoea (Gerlach et al, 1974, Kame et al, 1988)
ผลขางเคียงที่สาคั
ํ ญ คือ agranulocytosis พบได ~ 0.8 – 2%, พบใน 18 สัปดาหแรกของ
การใชยา ~ 75% ขนาดยาทีใ่ ชรกั ษาอยูร ะหวาง 50 – 800 mg/day ขนาดเฉลีย่ เทากับ 300
mg./day
•! Risperidone
มีการศึกษาการใชในเด็กและวัยรุน นอย
Greevich และคณะ ศึกษาใชยาในผูป ว ยวัยรุน 16 ราย มีอาการดีขน้ึ โดยใช
ขนาด 6 mg./day
ผลขางเคียงที่พบ คือ นํ้าหนักเพิ่มขึ้นมาก, acute dystonia, galactorrhea และบางราย
อาจพบ extrapyramidol symptom
ในอนาคตอาจมีการนํา atypical antipsychotic drug มาใชในการรักษาเริม่ แรกและได
ผลดี

TCA, Fluoxetine อาจนํามาใชใน psychotic depression แต Lithium ไมนิยม
มาใชในเด็ก (แตกตางจากในผูใ หญ)
! 2. การรักษาดานจิตใจ
Psychotherapy (supportive)
เด็กวัยกอนเจริญพันธุ วัตถุประสงค
ใหพัฒนาการของเด็กแตละขัน้ ตอนเปนปกติ
วัยรุน
วัตถุประสงค
ใหสัมพันธภาพกับผูอ น่ื ดี
Behavior modification เพื่อลดพฤติกรรมการปรับตัวที่ไมเหมาะสมลง และเพิ่ม
availability ของเด็กในการศึกษาและ intervention อื่นๆ
Family intervention มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัว
เพื่อที่จะสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก และการสือ่ สารระหวางสมาชิกในครอบครัวดีขน้ึ
ในผูปวยเด็กหลายรายมักจะมีปญ
 หาในดานพัฒนาการ และการเรียนรู ควรไดรบั โปรแกรม
การสอนที่เขาใจงาย ซึง่ ตองอาศัยทีมผูร กั ษาอืน่ ๆ นอกเหนือจากจิตแพทยเอง (นักสังคม
สงเคราะห, ครู, นักจิตวิทยา)
Music therapy & Communicative body movement อาจชวยเหลือใหเด็กมีทกั ษะของ
nonverbal communication, define body image, and develop self-concept ดีขน้ึ

ภาคผนวก
ตารางที่ 2 Comparison of Schizophrenia and Autistic disorder

Characteristic
Age of onset
Prevalence (cases per
100,000 individuals)
Male : female ratio
Intellectual functioning
Hallucinations and delusions
Clinical course

Schizophrenia
Rarely before age 5
14 - 35
1.5 – 2 : 1
lower average IQ
Yes
Progressive deterioration
from a relative normal level
of functioning

Autistic disorder
Usually before age 3
20 - 50
4–5:1
75% in mentally retarded range
No
More delayed and deviant
functioning from the onset of
illness

Note : From M.S. Sokol, “Schizophrenia M children and adolescents” in D.X. Parmelee (Ed.), Mosloy’s
Nenrology Psychiatry Access Series : Child and Adolescent Psychiatry, 1996. St. Louis : Mosby Year
Book, P.161

ตารางที่ 3 Evaluation Procedures : Childhood Schizophrenia

1.! Historical information
Early development and Characteristics of development
Age and nature of onset
Medical and family history
2.! Psychological / communicative examination
Assessment of intellectual level (IQ)
Assessment of adaptive behavior
Projective testing
Assessment of Communication Skills (particularly if communication problem and evident)
3.! Psychiatric examination
Evaluate thought disturbance, hallucinations, delusions etc.
Evaluate associated affective problems
Note unusual features of course/presentation
4.! Medical evaluation
Physical examination for signs of associated medical conditions
Evaluated for possible substance abuse
Neurological consultation (including EEG)
Toxicology screen if indicated

ตารางที่ 4 Summery of Major Neuroimaging Findings in Schizophrenia
ventricles

- Increased VBR
- Increased size of temporal horn of left lateral ventricle
- Ventricular size in at risk individuals appears to be determined by the interaction of
genetic and environmental risk factor exposure
Cortex
- Decreased metabolism and rCBF in frontal cortex
- Probably reduced frontal cortex volumes
- Reduced volumes of anterior superior temporal gyrus [auditory association
cortex] and possibly increased rCBF during auditory hallucination
- Possibly reduced amgydala and hippocampus [esp. gray matter] volume
- Possibly reduced asymmetries of temporal lobe and cortical surface
- Increased cortical CSF
Subcortical - Variable volumetric changes in basal ganglia, possibly increased
- Decreased metabolism and rCBF in basal ganglia that may normalize with
treatment
- Reduced basal ganglia volumetric and metabolic asymmetries
- Increased right-sided basal ganglia metabolism with neuroleptics
- Inconsistent findings of increased striatal dopamine receptor density
- Thalamic “ lesions “ esp. on the right
Other
- Inconsistent reports of increased size of all cerebellar vermian lobules

เอกสารอางอิง
1. Sokol MS. Childhood Schizophrenia In. Noshpitz JE (ed): Hand book
of Child and Adolescent Psychiatry New York, John Wieley & Sons
Inc. 1997, pp 623 - 8
2. Volkmar FR. Childhood Schizophrenia. In. Lewis M (eds) : A Comprehensive
Textbook Child and Adolescent psychiatry. 2nd edition. Baltimore,
Williams & Wlikins,1996, pp. 629 - 35
3. Asarnow JR. Annotation : Childhood – Onset Schizophrenia. J Child
Psychol. Psychiat. 1994; 35 (8) : 1345 - 71
4. Lieberman JA. Pathophysiologic Mechanisms in the pathogenesis and Clinical
Course of Schizophreenia. J Clin Psychiatry 1999, 60 ( suppl 12) : 9 –12
5. Maier W. Schwab S. and Rietschel M. The gentics of schizophrenia .
Current opinion in Psychiatry 2000; 13 : 3 - 9
6. Buckley. PF. Schizophrenia. Psychiatry Clin N. AM. 1998; 21 (1) : 43 - 53
7. Alaghband J, Mckenna K, Gordon, CT. Albus KE.
Hamburger SD, Rumsey JM, Frazier JA, Lenane ML. and Raaport JL.
Childhood – Onset Schizophrenia : The Severity of premorbid Course. J AM Acad
Child Ablesc Psychiatry 1995; 34 (10) : 1273 –1281,
8. Caplan. R. Thought Disorder in Childhood. J AM Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;
33(5) : 605 - 14
9. Turez M, Mozes T, Toren P, Chernauzan N, Yoran – Hegesh R, Mester R, Wittenberg N,
Tyano S.and Weizman. A. An Open Trial of Clopzapine in Neuroleptic – Resistant
!
Childhood – Onset Schizophrenia. Br Psychiatry 1997; 170 : 507 – 510,
!
10. สมภพ เรืองตระกูล : Childhood schizophrenia ใน : สมภพ เรืองตระกูล และคณะ
คูมือจิตเวช ศาสตร, กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพเรือนแกว, 2536
11. วันเพ็ญ บุญประกอบ จิตเวชในเด็กและวัยรุน โรงพิมพเรือนแกว, 2536

