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หลักการและเหตุผล 

             เดิมการรักษาผู้ป่วยติดสุราแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา แพทย์ให้ไทอามีนในรูปแบบ

วิตามินบี 1-6-12 แบบสูตรมาตรฐาน (standard regimen) เพื่อป้องกันและรักษา ภาวะ Wernicke-Korsakoff 

syndrome (WKs) แต่ยังพบผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทอยู่และกลับมารักษาใหม่ ด้วยภาวะอาการทางระบบ

ประสาทหลายราย แพทย์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ไทอามีน ใหม่ โดยเพิ่มขนาดยาสูงขึ้น (high dose 

regimen) และให้ใช้ทั้งเป็นการป้องกันและรักษาภาวะ WKs  

จากการศึกษายังไม่มีงานวิจัยการใช้วิตามินบี 1-6-12 รูปแบบฉีด ขนาดสูง ใช้ในการป้องกันรักษา WKs จึง

ต้องมีการติดตามผลลัพธ์และความปลอดภัยในการใช้ยา 

วิธีวิจัย 

             การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง  (retrospective descriptive study) เพื่อศึกษา 

ผลของไทอามีน ในที่นี้ใช้วิตามินบี 1-6-12 ในการป้องกันและรักษาภาวะ WKs ในผู้ป่วยสุราที่รักษาแบบผู้ป่วยใน ช่วง

วันที่  1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2564 จ านวน 157 ราย ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  

ผลการศึกษา 

            การใช้วิตามินบี 1-6-12 รูปแบบฉีด เพื่อป้องกันการเกิด WKs พบว่า ในกลุ่มที่ใช้ยาขนาดสูง (high dose 

regimen) ป้องกันได้ ร้อยละ 98 (57 ราย จาก 58 ราย) ส่วนในกลุ่มสูตรมาตรฐาน (standard regimen) ป้องกันได้

ร้อยละ 88 ( 55 รายจาก 62 ราย) รักษาซ้ า ร้อยละ 1.6 ( 1 ราย จาก 62 ราย) กลับมารักษาใหม่ ร้อยละ 9.7 (6 ราย 

จาก 62 ราย ) อัตราการป้องกันโรคไม่สัมพันธ์กับขนาดยา (p value 0.321) 

            การใช้วิตามินบี 1-6-12 รูปแบบฉีด เพื่อรักษาภาวะ WKs พบว่าในกลุ่มที่ใช้ยาขนาดสูง ( high dose 

regimen) รักษาหาย ร้อยละ 90.9 (10 ราย จาก 11ราย) และรักษาซ้ า ร้อยละ 9.1 (1 ราย จาก 11 ราย) ส่วนใน

กลุ่มที่ใช้สูตรมาตรฐาน (standard regimen) รักษาหาย ร้อยละ 56.3  (9 รายจาก 16 ราย) กลับมารักษาใหม่    

ร้อยละ 18.8 (3 รายจาก 16 ราย)  และส่งต่อ ร้อยละ 25  (4 รายจาก 16 ราย) อัตราการรักษาโรคไม่สัมพันธ์กับ

ขนาดยา (p value 0.071) 

สรุปผลการรักษา 

            การป้องกันภาวะ Wks พบว่าทั้งในกลุ่มสูตรมาตรฐาน (standard regimen) และขนาดสูง ( high dose 
regimen) สามารถป้องกันการเกิดอาการได้ไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่ใช้สูตรมาตรฐาน พบผู้ป่วยรักษาซ้ าและผู้ป่วย
กลับมารักษาใหม่ สูงกว่าในกลุ่มที่ใช้ยาขนาดสูง (p value 0.321) 
            ส าหรับการรักษาภาวะ WKs พบว่า การใช้ยาขนาดสูง ( high dose regimen) รักษาหายมากกว่ากลุ่มที่ใช้
สูตรมาตรฐาน ( standard regimen ) ไม่พบผู้ป่วยกลับมารักษาใหม่และส่งต่อ ในขณะที่กลุ่มที่ใช้สูตรมาตรฐาน พบ
ผู้ป่วยกลับมารักษาใหม่ และผู้ป่วยส่งต่อ (p value 0.07) การใช้วิตามินบี 1-6-12 ขนาดสูง มีความปลอดภัย ไม่พบ
ผลข้างเคียงของการใช้ยา  



Abstract 

Background 

 In the past, the prevention and treatment of Wernicke Korsakoff’s syndrome(WKs) in 

patients with alcohol dependence was a standard dose of thiamine (as form of vitamin B1-6-

12 inj), but still have neurological symptoms and high rate of re-admission, therefore the 

new regimen was increase the dose of thiamine (high dose regimen of vitamin B1-6-12 inj). 

No studies have shown the efficacy and safety of high dose vitamin B1-6-12 inj , therefore 

the study aimed to know the outcome and safety of prevention and treatment of WKs. 

Methods 

 The retrospective descriptive study was conducted in chronic alcoholic patients at 

Tanyarak Songkhla hospital. Data were collected from 157 medical records and hospital 

database from January 1, 2017 – march 31, 2021. 

Results 

 From this study, for prevention WKs ,the cure rate of the patients who treated with 

high dose regimen was 98% (57 of 58 patients) whereas the cure rate of standard dose 

regimen was 88%(55 of 62 patients) , re-treatment rate 1.6%(1 of 58 patients) , re-admission 

rate 9.7% (6 of 58 patients), but there was no significant between 2 groups (p value 0.321) 

 For treatment, the cure rate of the patients who treated with high dose regimen was 

90.9% (10 of 11 patients) , re-treatment rate was 9.1% (1 of 11 patients), whereas the cure 

rate of standard dose regimen was 56.3% (9 of 16 patients), re-admission rate was 18.8% (3 

of 16 patients), referral rate was 25% (4 of 16 patients), but there was no significant between 

2 groups. (p value 0.071) 

Conclusions 

 Both the standard regimen and high dose regimen showed no difference in the 

prevention symptoms of WKs (p value 0.321), but for the treatment of WKs the high dose 

regimen was more curable than the standard regimen and no re-admission rate and referral 

were found (p value 0.07) and no side effect of the high dose regimen. 

 


