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สาระยา 
เหตุผลที่ Vitamin B 1-6-12 ไมไดรับการคัดเลือกไวในบัญชียาหลักแหงชาติ 

ก.ขอมูลเบื้องตน  
วิตามิน B1-6-12 ที่จําหนายในทองตลาดมีสูตรหลากหลาย (ตองสั่งดวยชื่อการคาจึงจะไดยาที่มีสูตรตามที่ตองการ) มีราคาแตกตาง
กัน และมีขอบงใชตามเอกสารกํากับยาที่แตกตางกัน 
 
ข.หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา 
1. Evidence search ไมพบหลักฐานในฐาน Pubmed ที่สนับสนุนการใชวิตามิน B1-6-12 ในขอบงใชใด ๆ กลาวคือเมื่อคนดวย 
search term ดังตอไปนี้ Thiamine[MeSH] AND Riboflavin[MeSH] AND "Vitamin B 12"[MeSH] พบเอกสารเพียง 20 เรื่อง 
และไมมีเรื่องใดที่ศึกษายาในสูตร B1-6-12 (คนในเดือนกุมภาพันธ 2548) ในขณะที่การคนดวย search term "Vitamin B 
Complex"[MeSH] จะพบเอกสารถึง 77,042 ฉบับ และเมื่อจํากัดการคนใหเจาะจงมากขึ้นดวย search term "Vitamin B 
Complex"[MAJR:NoExp]” จะพบเอกสารจํานวน 881 ฉบับ ดังนั้นการใชวิตามิน B Complex ซึ่งเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 
(ราคา 0.20 บาทตอเม็ด) ในการรักษาโรคตาง ๆ จึงมีหลักฐานสนับสนุนจํานวนมาก แตวิตามิน B-1-6-12 ไมมีหลักฐานใด ๆ 
สนับสนุน 
2. หลักฐานและเหตุผลประกอบขอบงใชของยาตามเอกสารกํากับยา 
2.1.กรณี Prevention & treatment of vit B deficiencyโดยหลักของการใชวิตามินอยางสมเหตุผล การใหวิตามินเพื่อปองกัน
การขาดวิตามินควรมุงไปยังกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน ตัวอยางของผูปวยที่มีความเสี่ยงในการขาดวิตามินเชน 
ผูปวยโรคมะเร็ง, burns และผูปวยที่กินอาหารแบบ unbalanced diets หรือม ีstrenuous physical exercise รวมทั้งโรคเรื้อรัง 
อื่น ๆ ในกรณีเชนนี้การใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติคือ multivitamins (0.60 บาทตอเม็ด) นาจะเปนทางเลือกทีส่มเหตุผลกวาโดย
แนะนําใหเสริมวิตามินในขนาด 1 - 2 เทาของ RDA หากเปนกรณีการรักษาโรคที่มีสาเหตุจากการขาดวิตามิน ควรวินิจฉัยใหไดวา
ขาดวิตามินชนิดใดและใหการรักษาดวยวิตามินแตละชนิดดวยขนาดยาและวิธีการใหยาที่ถูกตอง 
2.2 กรณี Neural disturbance and anemicconditions 

 Thiamine (B1) deficiency แสดงอาการทางคลินิกได 2 ลักษณะคือ beri-beri, และWernicke-Korsakoff syndrome 
ซึ่งแสดงอาการทาง neuropathy, encephalopathy หรือ cardiomyopathy โดยไมมีอาการแสดงทาง anemic 
condition การรักษาใชวิตามินB1 

 Pyridoxine (B6) deficiency อาจพบไดในกรณี malnutrition, alcoholism, diabetes mellitus, chronic renal 
failure, ผูปวยที่ใชยาบางชนิดเชน isoniazid, penicillamine และ hydralazine, jejunoileal bypass operations 
อาการแสดงไดแก dermatitis บริเวณรอบตาจมูก ปาก อาจมีอาการ mental confusion, glossitis และ peripheral 
neuropathy ไมมีอาการแสดงทาง anemic condition การรักษาใชวิตามิน B6 

 Cyanocobalamin (B12) deficiency มีอาการแสดงที่สําคัญคือ megaloblasticanemia แตอาจมีอาการอื่นรวมดวย
เชน glossitis, optic atrophy, dementia และ peripheral neuropathy การรักษาใชวิตามิน B12 

 สรุป ในกรณี neural disturbance and anemic conditions ควรวินิจฉัยวาผูปวยขาดวิตามินชนิดใด แลวใหการรักษาให
ตรงตามสาเหตุ ดวยการเลือกใชยาเดี่ยวในบัญชียาหลักคือวิตามิน B1, B6 หรือ B12 ตามความเหมาะสม แทนการใชวิตามิน B1-6-
12 โดยไมมีการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจน 



2.3 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 หมายถึงผูปวย
ขาด vitamin B65 ไมเกี่ยวของกับ vitamin B1 และ B12 

 กรณี toxaemia of pregnancy เคยมีความเชื่อวาอาจเกี่ยวของกับ dietary deficiency บางชนิด อยางไรก็ตาม Morris 
และคณะ ศึกษาสตรีมีครรภจํานวน 4,589 คน และสรุปวา “We found no evidence in this study for a significant 
association of hypertensive disorders of pregnancy with any of the 23 nutrients measured.” สารอาหารทั้ง
23 ชนิดที่ไดรับการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้มี vitamin B1, B6 และ B12 รวมอยูดวย จึงอาจกลาวไดวา vitamin B1-6-
12 ไมมีขอบงใชในกรณ ีtoxaemia of pregnancy 

 กรณี general tonic during pregnancy ควรใชวิตามินรวม และตองมี folic acid เปนสวนประกอบ เพื่อปองกันปญหา 
neural tube defect 

 กรณีขอบงใชอื่น ๆ เชน anorexia เปนขอบงใชที่ไมเจาะจง และไมมีหลักฐานยืนยันวาวิตามินB1-6-12 มีประโยชนในกรณี
ดังกลาว 

 สรุป ขอบงใชหลายประการที่กลาวอางไวในสรรพคุณของวิตามิน B1-6-12 เปนขอบงใชที่ไมมีหลักฐานสนับสนุนเชน
toxaemia of pregnancy และ anorexia หรือควรใชยาอื่นที่เจาะจงและมีประสิทธิภาพดีกวาเชนกรณี drug induced 
neuropathy (ใชวิตามิน B6) และ pregnancy (ใชวิตามินรวม) เปนตน 
 
ที่มา – ถาม-ตอบ บัญชียาหลักแหงชาติ http://www.nlem.in.th/faq 
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