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เหตุผลที่ Vitamin B 1-6-12 ไมไดรับการ
คัดเลือกไวในบัญชียาหลักแหงชาติ
ก.ขอมูลเบื้องตน
วิตามิน B1-6-12 ที่จําหนายในทองตลาด
มีสูตรหลากหลาย (ตองสั่งดวยชื่อการคาจึงจะได
ยาที่มีสูตรตามที่ตองการ) มีราคาแตกตางกัน และ
มีขอบงใชตามเอกสารกํากับยา1ที่แตกตางกันดังตัว
อยางตอไปนี้
สูตรที่ 1 ราคา 0.50 บาทตอเม็ด1
B6
B12
B1
100 mg
5 mg
50 mcg
ขอบงใช Prevention & treatment of vit B
deficience
สูตรที่ 2 ราคา 1.30 บาทตอเม็ด1
B6
B12
B1
100 mg
5 mg
50 mcg
ขอบงใช Neural disturbance and anemic
conditions
สูตรที่ 3 ราคา 4.10 บาทตอเม็ด2
B6
B12
B1
100 mg
200 mg
200 mcg
ขอบงใช Toxic & nontoxic neuritis; diabetic &
alcoholic neuropathy, drug induced
neuropathy & depression; toxaemia of
pregnancy; anorexia, neurasthenia; general
tonic during pregnancy, in convalescence &
growth.
สูตรที่ 4 ราคา 4.50 บาทตอเม็ด1
B6
B12
B1
250 mg
250 mg
1000 mcg
ขอบงใช Neuritis due to alcohol, diabetes.
Peripheral neuritis, beri-beri due to vit B1
deficiency.

ข.หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา
1. Evidence search
ไม พ บหลั ก ฐานในฐาน Pubmed ที่
สนับสนุนการใชวิตามิน B1-6-12 ในขอบงใชใด ๆ
กลาวคือเมื่อคนดวย search term ดังตอไปนี้
Thiamine[MeSH] AND Riboflavin[MeSH]
AND "Vitamin B 12"[MeSH] พบเอกสารเพียง

20 เรื่อง และไมมีเรื่องใดที่ศึกษายาในสูตร B1-612 (คนในเดือนกุมภาพันธ 2548) ในขณะที่การคน
ดวย search term "Vitamin B Complex"
[MeSH] จะพบเอกสารถึง 77,042 ฉบับ และเมื่อ
จํากัดการคนใหเจาะจงมากขึ้นดวย search term
"Vitamin B Complex"[MAJR:NoExp]” จะพบ
เอกสารจํานวน 881 ฉบับ ดังนั้นการใชวิตามิน B
Complex ซึ่งเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ (ราคา
0.20 บาทตอเม็ด) ในการรักษาโรคตาง ๆ จึงมีหลัก
ฐานสนับสนุนจํานวนมาก แตวิตามิน B-1-6-12 ไม
มีหลักฐานใด ๆ สนับสนุน
2. หลักฐานและเหตุผลประกอบขอบงใชของ
ยาตามเอกสารกํากับยา
2.1.กรณี Prevention & treatment of vit B
deficiency
โ ด ย ห ลั ก ข อ ง ก า ร ใ ช วิ ต า มิ น อ ย า ง
สมเหตุ ผ ล การให วิ ต ามิ น เพื่ อ ป อ งกั น การขาด
วิตามินควรมุงไปยังกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงในการ
ขาดวิตามิน3 ตัวอยางของผูปวยที่มีความเสี่ยงใน
การขาดวิตามินเชน ผูปวยโรคมะเร็ง, burns และผู
ปวยที่กินอาหารแบบ unbalanced diets หรือมี
strenuous physical exercise3 รวมทั้งโรคเรื้อรัง
อื่น ๆ ในกรณีเชนนี้การใชยาในบัญชียาหลักแหง
ชาติคือ multivitamins (0.60 บาทตอเม็ด) นาจะ
เ ป น ท า ง เ ลื อ ก ที่ ส ม เ ห ตุ ผ ล ก ว า โ ด ย
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-2Angkatavanich และคณะ (1993) 4 ระบุ ว า
“Multiple vitamin (MTV) supplements
should be prescribed in high-risk patients
since there was no definite pattern of
vitamin deficiencies in various diseases
and early detection of vitamin deficiency
was difficult to perform.“ โดยแนะนําใหเสริม

วิตามินในขนาด 1-2 เทาของ RDA
หากเปนกรณีการรักษาโรคที่มีสาเหตุจาก
การขาดวิตามิน ควรวินิจฉัยใหไดวาขาดวิตามิน
ชนิ ด ใดและให ก ารรั ก ษาด ว ยวิ ต ามิ น แต ล ะชนิ ด
ดวยขนาดยาและวิธีการใหยาที่ถูกตอง
2.2 กรณี Neural disturbance and anemic
conditions
 Thiamine (B1) deficiency5 แสดงอาการทาง
คลินิกได 2 ลักษณะคือ beri-beri, และ
Wernicke-Korsakoff syndrome ซึ่งแสดง
อาการทาง neuropathy, encephalopathy
หรือ cardiomyopathy โดยไมมีอาการแสดง
ทาง anemic condition การรักษาใชวิตามิน
B1
 Pyridoxine (B6) deficiency5 อาจพบไดใน
กรณี malnutrition, alcoholism, diabetes
mellitus, chronic renal failure, ผูปวยที่ใชยา
บางชนิดเชน isoniazid, penicillamine และ
hydralazine, jejunoileal bypass operations
อาการแสดงไดแก dermatitis บริเวณรอบตา
จมูก ปาก อาจมีอาการ mental confusion,
glossitis และ peripheral neuropathy ไมมี
อาการแสดงทาง anemic condition การ
รักษาใชวิตามิน B6

 Cyanocobalamin (B 12 ) deficiency5 มี
อาการแสดงที่ สําคั ญ คื อ megaloblastic
anemia แต อ าจมี อ าการอื่ น ร ว มด ว ยเช น
glossitis, optic atrophy, dementia และ
peripheral neuropathy การรักษาใชวิตามิน
B12
สรุป ในกรณี neural disturbance and anemic
conditions ควรวินิจฉัยวาผูปวยขาดวิตามินชนิด
ใด แลวใหการรักษาใหตรงตามสาเหตุ ดวยการ
เลือกใชยาเดี่ยวในบัญชียาหลักคือวิตามิน B1, B6
หรื อ B 12 ตามความเหมาะสม แทนการใช
วิตามิน B1-6-12 โดยไมมีการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจน
3 กรณี Toxic & nontoxic neuritis; diabetic &
alcoholic neuropathy, drug induced
neuropathy & depression; toxaemia of
pregnancy; anorexia, neurasthenia; general
tonic during pregnancy, in convalescence &
growth; neuritis due to alcohol & diabetes;
peripheral neuritis, beri-beri due to vit B1
deficiency
 กรณี Toxic & nontoxic neuritis; diabetic &
alcoholic neuropathy, drug induced
neuropathy หมายถึงผูปวยขาด vitamin B65
ไมเกี่ยวของกับ vitamin B1 และ B12
 กรณี toxaemia of pregnancy เคยมีความ
เชื่อวาอาจเกี่ยวของกับ dietary deficiency
บางชนิด อยางไรก็ตาม Morris และคณะ
(2001)6 ศึกษาสตรีมีครรภจํานวน 4,589 คน
และสรุปวา “We found no evidence in this
study for a significant association of
hypertensive disorders of pregnancy with any

สารอาหารทั้ง
23 ชนิดที่ไดรับการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้
มี vitamin B1, B6 และ B12 รวมอยูดวย จึง
of the 23 nutrients measured.”
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-3อาจกลาวไดวา vitamin B1-6-12 ไมมีขอบงใช
ในกรณี toxaemia of pregnancy
 กรณี general tonic during pregnancy ควร
ใชวิตามินรวม และตองมี folic acid เปนสวน
ประกอบ เพื่อปองกันปญหา neural tube
defect7
 กรณีขอบงใชอื่น ๆ เชน anorexia เปนขอบงใช
ที่ไมเจาะจง และไมมีหลักฐานยืนยันวาวิตามิน
B1-6-12 มีประโยชนในกรณีดังกลาว
สรุ ป ข อ บ ง ใช ห ลายประการที่ ก ล า วอ า งไว ใ น
สรรพคุณของวิตามิน B1-6-12 เปนขอบงใชที่ไมมี
หลักฐานสนับสนุนเชน toxaemia of pregnancy
และ anorexia หรือควรใชยาอื่นที่เจาะจงและมีประ
สิ ท ธิ ภ าพดี ก ว า เช น กรณี drug induced
neuropathy (ใชวิตามิน B6) และ pregnancy (ใช
วิตามินรวม) เปนตน
ค.ขนาดยาชนิดรับประทานที่ใชในการปองกัน
และรักษาโรคที่เกี่ยวของกับการขาด vitamin
B1, B6 หรือ B12
มีตัวอยางขนาดยาที่แนะนําดังนี้8
1.Thiamine มี recommended dietary
allowance (RDA) สําหรับ Adult and adolescent
pregnant or lactating females เทากับ 1.4 มก.
ตอวัน สําหรับผูปวย beri-beri ที่มีอาการไมรุนแรง
"Adults: 5-30 mg PO once daily or given in 3
divided doses for 1 month. Children and infants:
10-50 mg PO once daily for 2 weeks, then 5-10
mg PO once daily for 1 month"8.

2.Pyridoxine มี recommended dietary
allowance (RDA) สําหรับ Adult and adolescent
pregnant or lactating females เทากับ1.9 มก.ตอ
วัน สําหรับ isoniazid toxicity prophylaxis
"Adults: Doses of 10-75 mg/day PO have been
recommended. Children: 1-2 mg/kg/day PO.
Infants: 0.1-0.5 mg/day PO. If neurologic
symptoms develop in pediatric patients, increase
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dosage as necessary.

syndrome (PMS)

สําหรับ premenstrual

Adults: Most studies have

shown some benefit of pyridoxine in PMS, but
some studies fail to meet methodologic standards
for research of this condition. Doses have ranged
from 80-500 mg/day PO"8

สําหรับอาการคลื่นไส

อาเจียนระหวางการตั้งครรภ "Adults: Pyridoxine 10
mg PO three times a day was shown to decrease
the number of vomiting episodes as compared to
women receiving placebo. Improvement in nausea
scores was also superior in the pyridoxine group

ขนาดยากินสูงสุดสําหรับผู
ปวยที่ไมไดขาดวิตามินนี้ไดแก•"Adults/:Elderly 100
relative to placebo"8.

mg/day •Adolescents >= 14 years: 80 mg/day
•Children 9-13 years: 60 mg/day •Children 4-8
years: 40 mg/day •Children 1-3 years: 30 mg/day
PO. •Infants: Not determinable"8.

3.Cyanocobalamin มี recommended dietary
allowance (RDA) สําหรับ Adult and adolescent
pregnant females เทากับ 2.6 mcg ตอวัน
สําหรับการรักษา megaloblastic anemia "Adults:
Intestinal absorption is poor, but up to 1000
mcg/day PO may be given"8.

