
	 โรคสมองเส่�อมอัลไซเมอร์	(Alzheimer’s	disease;	AD)	

เป็็นหน่�งในโรคท่ี่�เกิิดจากิความเส่�อมของระบบป็ระสาที่	

(neurodegenerative	 disorder)	 จากิรายงานที่างกิารแพที่ย์

มากิกิว่า	 30	 รายงานแสดงผลกิารตรวจที่างพยาธิิวิที่ยาของ

โรค	 AD	 ว่าม่ความผิดป็กิติในโครงสร้างท่ี่�สำาคัญของสมองค่อ	

ม่กิารสูญเส่ยจำานวนและความสามารถในกิารที่ำางานของไซแนป็ส์	

(synaptic	loss)	โดยความรุนแรงของความผิดป็กิติม่ความสัมพันธ์ิ

กัิบความรุนแรงของภาวะ	cognitive	deficit

	 สารอาหารท่ี่�จำาเพาะและม่ความจำาเป็็นต่อโครงสร้าง

และกิารที่ำางานของสมอง	ได้แก่ิ	uridine,	DHA,	EPA,	choline,	

vitamin	B6,	vitamin	B12,	folate,	vitamin	C,	vitamin	E	และ	

selenium	ที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นสารตั�งต้นและโคแฟกิเตอร์	(precursor	

and	cofactor)	ม่ระดับตำ�าลงกิว่าป็กิติทัี่�งในเล่อดและสมองของ

ผู้ป่็วยโรคสมองเส่�อมอัลไซเมอร์	 ในอด่ตจนถ่งปั็จจุบันจ่งได้

ม่ความพยายามในกิารที่ำากิารศ่ึกิษาเพ่�อใช้้อาหารเสริม

โดยหวังว่าสภาวะและหน้าท่ี่�ของสมองจะด่ข่�น	 อย่างไรก็ิตาม	

กิารที่ดแที่นด้วยสารอาหารดังกิล่าวแบบให้เป็็นตัวเด่�ยว	ๆ 	(single	

nutrient	interventions)	เช่้น	กิารเสริมโอเมก้ิา-3,	วิตามิน	B	รวม,	

วิตามิน	 E,	 วิตามิน	 D2	 ในผู้ป่็วยโรคสมองเส่�อมอัลไซเมอร์	

และผู้ท่ี่�ม่ภาวะป็ริช้านบกิพร่องเล็กิน้อย	 (mild	 cognitive	

impairment;	MCI)	ไม่ได้พบป็ระโยช้น์ของกิารใช้้สารอาหารเด่�ยว	ๆ 	

ต่อสภาวะและหน้าท่ี่�ของสมองด้าน	 cognition	 อย่างแท้ี่จริง	

จ่งได้ม่กิารวิจัยและพัฒนาถ่งคุณป็ระโยช้น์ในกิารใช้้กิลุ่ม

สารอาหารจำาเพาะ	 “Fortasyn	 Connect”	 ซ่�งป็ระกิอบด้วย	

Precursors	ค่อ	uridine,	choline,	omega-3	fatty	acids	(DHA	

และ	EPA)	ซ่�งที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นโครงสร้างหลักิของสมอง	และกิลุ่ม	

cofactor	 ค่อ	B6,	B12,	 folate,	vitamin	C,	E	และ	selenium	

ซ่�งที่ำาหน้าท่ี่�ช่้วยเพิ�มช่้วป็ริมาณ	 (bioavailability)	 ของสารกิลุ่ม	

precursor	ทัี่�งน่�เพ่�อส่งเสริมให้กิระบวนกิาร	Kennedy	pathway	

ซ่�งเป็็นกิระบวนกิารท่ี่�สำาคัญต่อกิาร	biosynthesis	ของ	neuronal	

membrane	เกิิดได้สมบูรณ์ข่�น	(รููปท่ี่� 1) ที่ำาให้กิารสร้าง	synaptic	

membrane	 ซ่�งม่ความสำาคัญสำาหรับกิารเช่้�อมโยงกิารติดต่อ
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ส่�อสารของเซลล์สมองม่สภาพและหน้าท่ี่�ท่ี่�ด่ข่�น	จากิกิารศ่ึกิษา

เพิ�มเติมพบว่ากิารให้สารอาหารใน	Fortasyn	Connect	ร่วมกัิน

ที่ำาให้ม่กิารสร้างสาร	phospholipid	และก่ิอให้เกิิด	M1	receptor	

function	 เพิ�มข่�นได้ด่กิว่ากิารให้สารอาหารเพ่ยงตัวใดตัวหน่�ง	

(รููปท่ี่� 2)

 ผลจากิกิารศ่ึกิษาในหนูแก่ิท่ี่�ได้รับ	Fortasyn	Connect	

พบว่าม่กิารเพิ�มข่�นของ	 synaptic	 membrane	 formation	

ในสมองส่วน	hippocampus	อย่างชั้ดเจน	และจากิกิารศ่ึกิษาวิจัย

อ่กิหลาย	ๆ	 กิารศ่ึกิษาพบว่า	 Fortasyn	 Connect	 ก่ิอให้เกิิด

ผลต่อหน้าท่ี่�สมองด่กิว่ากิารให้อาหารเสริมช้นิดอ่�น	ๆ 	หลาย	ๆ 	ตัว

รวมกัินในหลายด้าน	(ตารูางท่ี่� 1)

 ผลิตภัณฑ์์อาหารที่างกิารแพที่ยท่์ี่�ม่	Fortasyn	Connect	

ป็ระกิอบด้วยสารอาหารหลาย	ๆ	ช้นิด	 (multinutrient)	 ท่ี่�ช่้วย

ในกิารสร้างและกิารที่ำางานของไซแนป็ส์ท่ี่�ใช้้เวลายาวนานถ่ง	

20	 ปี็ในกิารวิจัยและพัฒนา	 จ่งได้รับกิารต่พิมพ์ในวารสาร

ที่างกิารแพที่ย์ชั้�นนำาหลายฉบับ	และหน่�งในกิารศ่ึกิษาเหล่านั�น

ม่กิารศ่ึกิษาหน่�งท่ี่�ยาวท่ี่�สุดในผู้ท่ี่�ม่ภาวะ	MCI	 (LipiDiDiet	 trial)	

นอกิจากิน่�ม่กิารศ่ึกิษาท่ี่�เป็็น	 preclinical	 stage	 และ	 clinical	

stage	อ่�น	ๆ 	ซ่�งบที่ความน่�จะบรรยายเพ่ยงเฉพาะบางกิารศึก่ิษา

เท่ี่านั�น

Table 1 Confirmed and Published 

Key	phenomena	being	studied Nutrient	Combinations	 Fortasyn	Connect

Increase	precursor	supply Yes Yes

Increase	phosphatide/membrane	synthesis Yes Yes

Increased	membrane	composition Yes Yes

Increase	neurite	outgrowth Yes Yes

Increase	connectivity	(gray	and	white	matter	integrity) Yes

Increase	synaptic	proteins Yes Yes

Increase	synaptic	contacts Yes Yes

Increase	neurotransmission	(Ach	synthesis,	release,	receptors) Yes Yes

Synergy	between	nutrients	 Yes Yes

Reduced	a-beta	production/plaque	formation/toxicity	 Yes Yes

Reduced	neurodegeneration	(immunoreactivity	&	NAA) Yes

Improved	learning	&	memory/behavior	 Yes Yes

1

TH21-C0531		
For	healthcare	professionals	only,	not	for	general	public	



3

5

	 กิารศึ่กิษา	 Souvenir	 I	 ระยะเวลาศึ่กิษา	 12	 สัป็ดาห์	

ที่ำากิารป็ระเมินป็ระโยช้น์ของอาหารที่างกิารแพที่ย์ท่ี่�ม่	Fortasyn	

Connect	ต่อความจำาในผู้ป่็วย	mild	AD	โดยเป็ร่ยบเท่ี่ยบคะแนน

จากิกิารที่ดสอบด้วย	 Wechsler	 Memory	 Scale-revised	

(WMS-r)	 –	 delayed	 verbal	 recall	 หลังจากิได้รับสารอาหาร	

Fortasyn	 Connect	 ท่ี่�สัป็ดาห์ท่ี่�	 12	 พบว่าทัี่�งกิลุ่ม	 mild	 AD	

(MMSE	20-26)	และ	very	mild	AD	(MMSE	24-26)	ม่สัดส่วน

ของความจำาท่ี่�ด่ข่�นอย่างม่นัยสำาคัญที่างสถติิเม่�อเท่ี่ยบกิบัผู้ป่็วย

ท่ี่�ได้รับสารอาหารหลอกิ	(ร้อยละ	40,	p	=	0.021	และร้อยละ	49,	

p	=	0.019	ตามลำาดับ)	(รููปท่ี่� 3) 

 กิารศ่ึกิษาถัดมาค่อ	Souvenir	II	เป็็นกิารศ่ึกิษาท่ี่�ใช้้เวลา

ในกิารศึก่ิษายาวนานข่�นเป็็น	24	สัป็ดาห์	โดยม่กิารเป็ร่ยบเท่ี่ยบ

กิลุ่มสารอาหาร	Fortasyn	Connect	กัิบกิลุ่มควบคุม	เม่�อครบ

กิำาหนดเวลา	24	สัป็ดาห์	ผู้วิจัยได้ดำาเนินกิารศ่ึกิษาแบบ	open	

label	ต่อไป็อ่กิเป็็นเวลา	48	สัป็ดาห์	พบว่าท่ี่�เวลา	24	สัป็ดาห์	

คะแนนในส่วนกิารป็ระเมินความจำาของกิารตรวจ	 Neuro-

psychological	test	battery	(NTB)-memory	domain	ด่ข่�นมากิ

อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิติ	(p	=	0.023)	ในกิลุ่มท่ี่�ได้รับ	Fortasyn	

Connect	 เม่�อเท่ี่ยบกัิบกิลุ่มควบคุม (รููปท่ี่� 4)	 ในระยะ	 open	

label	 24-48	 สัป็ดาห์	 กิลุ่มท่ี่�เป็็นกิลุ่มควบคุมจะเริ�มได้อาหาร

ที่างกิารแพที่ย์ท่ี่�ม่	 Fortasyn	 Connect	 ด้วย	 ตั�งแต่จุดนั�น

จะเห็นได้ว่าทัี่�ง	2	กิลุ่มม่คะแนนความจำาด่ข่�นไป็เร่�อย	ๆ	(รููปท่ี่� 5)

4

TH21-C0531		
For	healthcare	professionals	only,	not	for	general	public	

        

 กิารศ่ึกิษา	 S-connect	 ใช้้ผลิตภัณฑ์์อาหารที่าง	

กิารแพที่ย์ท่ี่�ม่	Fortasyn	Connect	ในผู้ป่็วย	mild	to	moderate	

AD	 ท่ี่�ได้รับยารักิษาอัลไซเมอร์	 เพ่�อป็ระเมินถ่งป็ระโยช้น์

และความป็ลอดภัยในกิารใช้้ในรูป็แบบกิารให้เสริม	 (add	 on	

treatment)	พบว่าค่าคะแนน	ADS-cog	ไม่ม่ความแตกิต่างจากิ

กิลุ่มควบคุม	 ผลกิารศ่ึกิษาน่�แสดงให้เห็นว่าสารอาหารเสริมน่�

ไม่ได้ป็ระสิที่ธิิผลท่ี่�ด่นักิต่อผู้ป่็วยในระยะ	 moderate	 AD	

อย่างไรก็ิตาม	กิารศ่ึกิษาน่�ได้แสดงให้เห็นถ่งความป็ลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์์	Fortasyn	Connect	เม่�อใช้้ร่วมกัิบยารักิษาอัลไซเมอร์	

เน่�องจากิไม่พบผลข้างเค่ยงใด	 ๆ	 และผู้ป่็วยม่	 adherence	

ในกิารใช้้สูง

	 กิารศ่ึกิษา	 LipiDiDiet	 เป็็นกิารศ่ึกิษาท่ี่�ม่รูป็แบบ	

multicenter,	 randomized,	 double-blind,	 controlled,	

parallel-group	ศ่ึกิษาใน	11	สถาบันที่างกิารแพที่ย์จากิ	4	ป็ระเที่ศึ	

(ฟินแลนด์	 เยอรมน่	 เนเธิอร์แลนด์	 สว่เดน)	 ศ่ึกิษาโดยกิารใช้้

ผลิตภัณฑ์์อาหารที่างกิารแพที่ย์ท่ี่�ม่	Fortasyn	Connect	1	ขวด	

(125	มิลลิลิตร)/วัน	เป็็นเวลา	24	เด่อน	ในผู้ป่็วยโรค	MCI	due	

to	AD	(prodromal	AD)	จำานวน	311	คน	เม่�อครบ	24	เด่อน	

ผู้ป็่วยสามารถเล่อกิท่ี่�จะอยู่ในกิารศ่ึกิษาต่อได้อ่กิ	 72	 เด่อน	

(optional	annual	double-blind	extended	up	to	72	months)	

ซ่�งล่าสุดม่กิารรายงานผลกิารศึ่กิษาท่ี่�ติดตามมาเป็็นเวลา	 3	 ปี็	

โดยปี็ท่ี่�	2	ได้ต่พิมพ์ลงในวารสาร	the	Lancet	Neurology	และ



	 จากิกิารวิเคราะห์ในกิลุ่มย่อย	 (exploratory	 analysis)	

พบว่าผู้ป่็วยท่ี่�จะได้ป็ระโยช้น์สูงสุดจากิผลิตภัณฑ์์อาหาร

ที่างกิารแพที่ย์ท่ี่�ม่	 Fortasyn	 Connect	 ค่อผู้ท่ี่�ม่คะแนน	mini-

mental	 state	 examination	 (MMSE)	 เริ�มต้นสูงกิว่า	 นั�นค่อ

เป็็นผู้ป่็วยโรค	MCI	ระยะแรกิ	ๆ	(earlier	stage	of	MCI)	พบว่า

ได้ป็ระสิที่ธิิผลจากิกิารรักิษาท่ี่�ด่กิว่า	นอกิจากิน่�	LipiDiDiet	study	

ถ่อเป็็น	 randomized	 controlled	 trial	 (RCT)	 ท่ี่�	 3	 ท่ี่�ย่นยัน

ป็ระโยช้น์ต่อสมองด้านความจำา	 (memory)	 โดยกิารแย่ลงของ

ความจำา	(memory	decline)	น้อยกิว่ากิลุ่มควบคุมถ่งร้อยละ	76	

(p	 =	 0.008)	 และท่ี่�เด่อนท่ี่�	 36	 ของกิารศึ่กิษาพบว่าผล

กิารป็ระเมินกิารฝ่่อของเน่�อสมองส่วน	hippocampus	 ในกิลุ่ม

ท่ี่�ได้ผลิตภัณฑ์์อาหารที่างกิารแพที่ย์ท่ี่�ม่	 Fortasyn	 Connect	

น้อยกิว่ากิลุ่มควบคุมร้อยละ	 33	 (p	 =	 0.002)	 และเน่�องจากิ

ภาวะ	 hippocampal	 atrophy	 ม่ความสัมพันธ์ิกัิบปั็ญหา	

cognitive	decline	จ่งเป็็นปั็จจัยหน่�งท่ี่�สำาคัญท่ี่�สามารถใช้้ที่ำานาย

กิารดำาเนินโรคของ	 MCI	 สู่กิารเป็็นโรค	 AD	 ดังนั�น	 กิารใช้้

ผลิตภัณฑ์์อาหารที่างกิารแพที่ย์ท่ี่�ม่	 Fortasyn	 Connect	 เป็็น

เวลา	 36	 เด่อนสามารถช่้วยลดปั็ญหากิารฝ่่อของสมองส่วนท่ี่�

ควบคุมความจำาได้เม่�อเท่ี่ยบกัิบกิลุ่มควบคุม	

สรุป 

	 ผู้ป็ว่ยโรคสมองเส่�อมอัลไซเมอร์ระยะเริ�มแรกิและผู้ท่ี่�ม่

ภาวะป็ริช้านบกิพร่องเล็กิน้อยม่กิารสูญเส่ยจำานวนและหน้าท่ี่�

ของไซแนป็ส์	 (synaptic	 loss)	 ส่งผลให้เกิิดปั็ญหาด้านความจำา

และหนา้ท่ี่�ของสมองท่ี่�แยล่ง	ผลิิตภััณฑ์์อาหารูที่างการูแพที่ย์์

ท่ี่�ม่ีส่่วนปรูะกอบของกล่่ิมีส่ารูอาหารูจำำาเพาะ Fortasyn 

Connect ช่้วยเสริมสร้างจำานวนและกิารที่ำางานของไซแนป็ส์	

โดยม่ผลกิารศ่ึกิษาที่างคลินิกิพิสูจน์ว่ากิารด่�มอาหารที่างกิารแพที่ย์

ท่ี่�ม่	 Fortasyn	Connect	1	ขวด	 (125	 มิลลิลิตร)	1	ครั�งต่อวัน

อย่างต่อเน่�องทุี่กิวันจะช่่วย์ลิดการูถดถอย์ของส่มีองด้าน

ความีจำำา ความีรูู้คิด การูที่ำากิจำวัตรูปรูะจำำาวัน แลิะลิดการูฝ่่อ

ของส่มีองส่่วน hippocampus	เม่�อเท่ี่ยบกัิบกิลุ่มควบคมุ	และ

ม่ปรูะสิ่ที่ธิิภัาพด่ยิ์�งข้�นเม่ี�อเริู�มีด่�มีตั�งแต่ early stages of MCI

ปี็ท่ี่�	3	ลงในวารสาร	Alzheimer	and	Dementia	พบว่าผลิตภัณฑ์์	

Fortasyn	 Connect	 ม่ป็ระสิที่ธิิภาพในกิารลดกิารถดถอยของ

สมองทัี่�งในด้านความจำา	ความรู้คิด	(cognition),	กิารที่ำากิิจวัตร

ป็ระจำาวัน	 (function)	 และช่้วยลดกิารฝ่่อของสมองท่ี่�ปี็ท่ี่�	 2	

และป็ระโยช้น์ของกิารรักิษายังคงเกิิดต่อเน่�องจนถ่งปี็ท่ี่�	3	โดย

ช่้วยลดกิารถดถอยของสมองด้านความจำาและ	 cognition	 ได้

ร้อยละ	60	อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิติ	 (p	 =	 0.014)	 (รููปท่ี่� 6) 

และช่้วยลดกิารถดถอยของสมองในกิารที่ำากิิจวัตรป็ระจำาวัน

จากิกิารป็ระเมินด้วย	clinical	dementia	rating-sum	of	boxes	

(CDR-SB)	 ได้ร้อยละ	45	 (p	=	0.014)	 (รููปท่ี่� 7) กิารศ่ึกิษาน่�

เป็็นกิารศ่ึกิษาท่ี่�ที่ำายาวนาน	พบผลกิารศ่ึกิษาท่ี่�น่าสนใจค่อ	ผู้ป่็วย

ท่ี่�เริ�มอาหารที่างกิารแพที่ย์ช้นิดน่�ได้เร็วกิว่าจะพบป็ระสิที่ธิิภาพ

จากิกิารรักิษาท่ี่�สูงกิว่า	และเน่�องจากิกิารศ่ึกิษาดำาเนินยาวนาน

ถ่ง	3	ปี็	จ่งบ่งบอกิถ่งป็ระสิที่ธิิผลในระยะยาว	(long-term	use)	

ม่ผู้ป่็วยส่วนหน่�งได้รับกิารติดตามผลกิารรักิษายาวนานถ่ง	8	ปี็	

กิารศึ่กิษาน่�จ่งจัดว่าเป็็นกิารศึ่กิษาในผู้ป็่วยโรค	MCI	 ท่ี่�ม่ระยะ

เวลาศ่ึกิษายาวนานท่ี่�สุด

เร่ยบเร่ยงโดย:		พญ.พาสิ่ริู สิ่ที่ธิินามีส่่วรูรูณ

แผนกิป็ระสาที่วิที่ยา	กิองอายุรกิรรม	

โรงพยาบาลพระมงกุิฎเกิล้า
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