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สงวนลิขสิทธิ์
หามคัดลอก ถายภาพ ถายเอกสาร ทำสำเนา จัดเก็บหรือพิมพขนึ้ ใหม ดวยวิธกี าร
ตางๆ ไมวา เพียงบางสวนหรือทัง้ หมดของหนังสือเลมนีโ้ ดยไมไดรบั อนุญาต

คำนำ
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ
เพือ่ ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. ๒๕๕๙
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยไดจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการใชยารักษาภาวะ
ไขมันผิดปกติ เพือ่ ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. ๒๕๕๙ (2016 RCPT
Clinical Practice Guideline on Pharmacologic Therapy of Dyslipidemia for
Atherosclerotic Cardiovascular Disease Prevention) ขึน้ เพราะภาวะไขมัน
สูงในเลือดกลายเปนโรคระบาดอยางรวดเร็วไปยังประชากรทุกกลมุ และกลายเปน
ปญหาสำคัญของคนไทย เนือ่ งจากสงผลใหเกิดความผิดปกติ (หรือความเสือ่ ม)
ที่ผนังดานในของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญ ไดแก สมอง หัวใจ
และไต ทำใหเกิดโรคเรือ้ รังหลายชนิดและความพิการในอวัยวะเหลานี้ หรือทำให
ผปู ว ยถึงแกกรรมกอนวัยอันควร ซึง่ เปนการสูญเสียทรัพยากรมนุษยทมี่ คี ณ
ุ คามาก
ทีส่ ดุ โดยเฉพาะผปู ว ยทีถ่ งึ แกกรรมอยางฉับพลันจากโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
โรคนี้กำลังทวีความสำคัญและตองการกระบวนการแกไขโดยดวน แมแตสาร
สำคัญ ๒ ชนิดที่เกี่ยวของกับภาวะไขมันผิดปกติ คือ Triglycerides และ
Cholesterol ราชบัณฑิตยสถานก็บญ
ั ญัตใิ หเขียนวา ไทรกลีเซอไรด และคอเลส
เตอรอล เมือ่ ไมกปี่ ท ผี่ า นมา ซึง่ แพทยบางทานอาจจะรสู กึ ไมชนิ ตาอยบู า ง
แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนีเ้ ปนมุมมองของแพทยผเู ชีย่ วชาญและมงุ เนนการ
ใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติใหเปนไปตามหลักฐานทางวิชาการ และใหเปน
คำแนะนำแกอายุรแพทยและแพทยทวั่ ไปไดนำไปพิจารณาใชใหเกิดประโยชนแก
ผปู ว ย แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนีอ้ าจจะไมครอบคลุมสถานการณบางอยางทีเ่ ปน
ลักษณะเฉพาะของผปู ว ยแตละราย และไมครอบคลุมไปถึงมิตอิ นื่ ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ มิตจิ ากมุมมองของผปู ว ย เชน ความสะดวกในการกินยา ความสม่ำเสมอ
ในการกินยาอยางตอเนือ่ ง ความรวดเร็วของการควบคุมระดับไขมัน ความมัน่

ใจในประสิทธิภาพของยา ความมัน่ ใจในความปลอดภัยจากฤทธิท์ ไี่ มพงึ ประสงค
ของยา ยกเวนความประหยัดในดานราคายาทีท่ กุ ฝายตองการใหเกิดขึน้ อยแู ลว
ถึงแมไดเกริน่ นำวิธกี ารอืน่ ๆ ในการแกไขภาวะไขมันผิดปกติไวดว ยพอสังเขป แต
วิธกี ารตาง ๆ ดังกลาวมีความสำคัญอยางยิง่ ในการรักษาภาวะนีด้ ว ย เชน การควบ
คุมอาหารทีก่ นิ ใหสมดุล การออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ การรักษาสุขภาพจิต
ใหดี การงดบุหรีแ่ ละลดการดืม่ สุรา หรือแกไขโรคบางชนิดกอน ซึง่ ตองปฏิบตั ใิ ห
ไดและใหดกี อ นทีจ่ ะใชยาแกไขภาวะนี้
แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้มิใชเกณฑมาตรฐานที่นำไปใชในการตัดสิน
“ความถูก-ผิด” ในการใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ การตัดสินดังกลาว ตอง
นำมุมมองของแพทยผรู กั ษาและผปู ว ยแตละรายทีก่ นิ ยา มาพิจารณาดวย นอก
จากนี้ ยังหามใชแนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนีอ้ ยางเดียวในการอางหรือตัดสิน “ความ
ถูก-ผิด” ในกรณีทมี่ ผี เู สียหายทางการแพทยมาอางวา เกิดจากการกินยากลมุ นี้ ใน
กรณีดงั กลาว ตองใชความเห็นของแพทยผเู ชีย่ วชาญมาตัดสินและใชแนวทางนี้
มารวมพิจารณาเทานัน้ ดังนี้ แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารใชยารักษาภาวะไขมันผิด
ปกติ เพื่อปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จึงมีไวเพื่อให
แพทยพจิ ารณาใชเทานัน้
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ขอขอบคุณกรรมการทุกทานที่
รวมใหขอ คิดเห็นและเสนอแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ
ฉบับนี้ เพือ่ ใหอายุรแพทยและแพทยทวั่ ไปไดพจิ ารณาใชใหเหมาะสมในการดูแล
รักษาผปู ว ยแตละรายทีม่ ภี าวะดังกลาว
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยอมร ลีลารัศมี
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

คำนำ
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยมีมติแตงตัง้
คณะทำงานรางแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพือ่ ปองกัน
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากมี
องคความรเู รือ่ งการรักษาไขมันในเลือดผิดปกติเพิม่ ขึน้ มาก อีกทัง้ แนวทางเวช
ปฏิบตั ใิ นดานนีท้ มี่ อี ยเู ดิมของราชวิทยาลัยฯ ถูกเรียบเรียงมานานกวา 10 ปแลว
คณะกรรมการชุดนีป้ ระกอบดวยผทู รงคุณวุฒจิ ากสมาคมวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของกับ
การรักษาไขมันในเลือดผิดปกติ ดังรายชื่อปรากฎอยูในแนวทางเวชปฏิบัติฯ
ฉบับนี้ อีกทัง้ มีการประสานงานกับการเขียนกฎเกณฑการเบิกจายยารักษาไขมัน
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมทั้งไดรับการสนับสนุนการจัดทำ
ประชาพิจารณจากกรมบัญชีกลางดวย
เนื้อหาสวนใหญในแนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับนี้ยังคงอางอิงหลักฐานงาน
วิจยั ระดับนานาชาติ ปรับหลักเกณฑของแนวทางเวชปฏิบตั ทิ อี่ อกจากประเทศ
ตนแบบของงานวิจยั ใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม ทรัพยากร และฐานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ในการใชสตู รคำนวณปจจัยเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในอนาคต 10 ป สนับสนุนใหใชสูตรที่ไดจากขอมูลของคนไทย คือ
Thai CV Risk Score หากจำเปนตองใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ ควรใชยา
ชือ่ สามัญตามบัญชียาหลักแหงชาติกอ น ถายังไมไดตามเปาหมาย จึงเลือกใชยา
อืน่ ๆ ทีอ่ ยนู อกบัญชียาหลักแหงชาติ
คณะกรรมการเขียนแนวทางเวชปฏิบตั ขิ องราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ฉบับ
นีห้ วังวาแพทยเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปและเฉพาะทางจะไดนำแนวทางการรักษาไขมันนี้
ไปใชใหเกิดประโยชนตอ ผปู ว ยชวยปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดไดจริง ลด
อัตราตายและอัตราการเขารักษาในโรงพยาบาล ลดคาใชจายในการบริการ
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คำจำกัดความ
ภาวะไขมันผิดปกติ คือความผิดปกติของ lipoprotein metabolism เปน
ผลใหระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนแปลงไปจนเปนปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด
แดงแข็ง (atherosclerosis)
การปองกันปฐมภูมิ (Primary prevention) หมายถึงการใหยาในผทู มี่ รี ะดับ
ไขมันในเลือดผิดปกติ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ปองกัน Clinical Atherosclerotic
Cardiovascular Disease (Clinical ASCVD) ในผทู ยี่ งั ไมมโี รค
การปองกันทุตยิ ภูมิ (Secondary prevention) หมายถึงการใหยาในผทู ี่
มี Clinical ASCVD ขึน้ แลว โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ปองกัน recurrent events
Clinical Atherosclerotic CardioVascular Disease (Clinical ASCVD)
หมายถึง ผปู ว ยทีก่ ำลังมี หรือ เคยมี acute coronary syndrome (ACS), myocardial
infarction, stable coronary artery disease, stable/unstable angina, coronary
or other arterial revascularization, ischemic stroke, transient ischemic
attack (TIA), peripheral artery disease (PAD), atherosclerotic aortic
diseases
Subclinical ASCVD หมายถึง ผทู ยี่ งั ไมมอี าการของ ACSVD แตมหี ลักฐาน
จากการตรวจพบวามีภาวะ atherosclerosis เชน การพบ atherosclerotic plaque
ทีห่ ลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดงทีค่ อ หรือหลอดเลือดแดงใหญทอี่ นื่ หรือ ตรวจ
พบวามี coronary calcium score สูง เปนตน

วัตถุประสงคและกลมุ เปาหมายของแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ
1. เพื่อเปนแนวทางการใชยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่แพทย
สามารถนำไปใชในเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปและเฉพาะทาง เพือ่ ปองกันการเกิดโรคหลอด
เลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)และภาวะแทรกซอนทั้งระดับปฐมภูมิและ
ทุตยิ ภูมิ โดยใหสอดคลองกับกฎเกณฑสทิ ธิการเบิกจายยาในประเทศไทย
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2. เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ อัตราการเขาโรงพยาบาลและภาวะทุพพลภาพ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)
3. เพื่อลดคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดแดง
แข็งและภาวะแทรกซอน

หลักการการจัดทำแนวทางเวชปฏิบตั ิ
แนวทางเวชปฏิบตั นิ จี้ ดั ทำขึน้ โดยคณะกรรมการซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ โดยราช
วิทยาลัยอายุรแพทยฯ ประกอบดวยอายุรแพทยผเู ชีย่ วชาญหลากหลายสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของกับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง และ ภาวะไขมันผิดปกติ การจัดทำแนว
ทางฯอาศัยหลักฐานทางคลินกิ ทีม่ อี ยใู นฐานขอมูลระดับนานาชาติ หากมีขอ โต
แยงใหใชเสียงของคณะกรรมการสวนใหญเปนผตู ดั สินพรอมกับบันทึกขอโตแยง
หรือขอสังเกตของกรรมการในประเด็นตางๆไวในบันทึกรายงานการประชุม
แนวทางเวชปฏิบตั นิ เี้ ปนเครือ่ งมือสงเสริมมาตรฐานการรักษาภาวะไขมันผิด
ปกติใหเหมาะสมกับทรัพยากรและเงือ่ นไขของสังคมไทย โดยหวังผลใหการรักษา
ภาวะไขมันผิดปกติเปนไปในแนวทางที่เกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาในการ
ปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ขอแนะนำตางๆในแนวทางเวชปฏิบตั ิ
ฉบับนีม้ ใิ ชขอ บังคับของการปฏิบตั ิ ผใู ชสามารถปฏิบตั แิ ตกตางไปจากขอแนะนำนี้
ได ในกรณีที่สถานการณแตกตางออกไปหรือมีขอจำกัดของสถานบริการและ
ทรัพยากร หรือมีเหตุผลทีส่ มควรอืน่ ๆ โดยใชวจิ ารณญาณซึง่ เปนทีย่ อมรับและ
อยบู นพืน้ ฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ มีความเปนอิสระในการ
เรียบเรียงคำแนะนำตางๆ โดยที่หนวยงานผูสนับสนุน คือ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง และ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ไมมอี ทิ ธิพลตอเนือ้ หาของแนว
ทางเวชปฏิบตั ฯิ นอกจากนัน้ ยังมีการบันทึกและแสดงการมีหรือไมมผี ลประโยชน
ทับซอน ทัง้ ทางตรงหรือทางออมในธุรกิจนำเขา ผลิต หรือจำหนายยาทีเ่ กีย่ วของ
ของคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ
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คุณภาพของหลักฐานและระดับของคำแนะนำ
น้ำหนักคำแนะนำ (Strength of Recommendation)
• น้ำหนัก ++ หมายถึง “ควรทำ” คือความมัน่ ใจของคำแนะนำใหทำ อยู
ในระดับสูง เพราะมาตรการดังกลาวมีประโยชนอยางยิง่ ตอผปู ว ยและคมุ คา (cost
effective)
• น้ำหนัก + หมายถึง “นาทำ” (อาจไมทำก็ไดหากมีทรัพยากรจำกัด)
คือความมัน่ ใจของคำแนะนำใหทำอยใู นระดับปานกลาง เนือ่ งจากมาตรการดัง
กลาวอาจมีประโยชนตอ ผปู ว ยและอาจคมุ คาในภาวะจำเพาะ
• น้ำหนัก +/- หมายถึง “ทำหรือไมทำก็ได” คือความมั่นใจยังก้ำกึ่ง
ในการใหคำแนะนำ เนือ่ งจากมาตรการดังกลาวยังมีหลักฐานไมเพียงพอในการ
สนับสนุนหรือคัดคานวา อาจมีหรืออาจไมมปี ระโยชนตอ ผปู ว ย และอาจไมคมุ คา
แตไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจกระทำขึ้นอยูกับ
ปจจัยอืน่ ๆ
• น้ำหนัก - หมายถึง “ไมนา ทำ” (อาจทำก็ไดกรณีมค
ี วามจำเปน) คือ
ความมัน่ ใจของคำแนะนำไมใหทำอยใู นระดับปานกลาง เนือ่ งจากมาตรการดัง
กลาวไมมปี ระโยชนตอ ผปู ว ยและไมคมุ คา หากไมจำเปน
• น้ำหนัก - - หมายถึง “ไมควรทำ” คือความมัน่ ใจของคำแนะนำไมให
ทำอยูในระดับสูง เพราะมาตรการดังกลาวอาจเกิดโทษหรือกอใหเกิดอันตราย
ตอผปู ว ย
คุณภาพของหลักฐาน (Quality of Evidence)
ระดับ 1 หมายถึง หลักฐานทีไ่ ดรบั จาก systemic review ของ randomized
controlled clinical trials หรือ well-designed randomized controlled clinical
trials
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ระดับ 2 หมายถึง หลักฐานที่ไดจาก systemic review ของ controlled
clinical trial หรือหลักฐานทีไ่ ดจากการวิจยั ทางคลินกิ ทีใ่ ชรปู แบบการวิจยั อืน่ และ
ผลการวิจยั พบประโยชน หรือโทษจากการปฏิบตั ริ กั ษาทีเ่ ดนชัดมาก (เชน cohort
study, case-control study)
ระดับ 3 หมายถึง หลักฐานทีไ่ ดจาก descriptive studies หรือ controlled
clinical trial ทีด่ ำเนินการยังไมเหมาะสม
ระดับ 4 หมายถึง หลักฐานทีไ่ ดจากความเห็นหรือฉันทามติ (consensus)
ของคณะผเู ชีย่ วชาญ และหลักฐานอืน่ ๆ

พฤติกรรมและปจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธกบั การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง
พฤติกรรม
Life Styles
• การสูบบุหรี่

คุณสมบัตทิ างคลินกิ และชีวเคมี คุณสมบัตสิ ว นบุคคล
Biochemical characteristics Personal characteristics
• ความดันโลหิตสูง

• อายุ

• การบริโภคอาหาร • ไขมันในเลือดผิดปกติ

• เพศ

• การขาดกิจกรรม

• น้ำตาลในเลือดสูง

• พันธุกรรม

• ภาวะน้ำหนักเกินและอวน

• ประวัตค
ิ รอบครัว

หรือมีไขมันในชองทองมากเกิน
• ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
• การแข็งตัวของเลือดเพิม
่ ขึน้
หรือ ภาวะเลือดขน
• สารในเลือดทีบ
่ ง ถึงการอักเสบ
• โปรตีนในปสสาวะ
• หัวใจหองลางซายโต

• สภาพสังคม

ทางกาย

และเศรษฐกิจ
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ปจจัยเสีย่ งสำคัญตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง จำแนกตามความ
เปนไปไดในการปรับเปลีย่ น
ปจจัยเสีย่ งทีป่ รับเปลีย่ นได
การสูบบุหรี่
• ระดับน้ำตาลในเลือดสูง
• น้ำหนักเกินและอวน
• การขาดกิจกรรมทางกาย
• ความดันโลหิตสูง
• ไขมันในเลือดผิดปกติ
• พฤติกรรมการบริโภคทีไ่ มเหมาะสม
• ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
• ภาวะเลือดขน
• โปรตีนในปสสาวะ*
• หัวใจหองลางซายโต*
•

ปจจัยเสีย่ งทีป่ รับเปลีย่ นไมได
อายุ
• เพศ
• พันธุกรรม (ประวัตใิ นครอบครัวเปน
โรคหลอดเลือดแดงกอนวัยอันควร)
•

* ปจจัยเสีย่ งเสริมซึง่ มีความสัมพันธกบั การเกิดโรคหรือภาวะแทรกซอนของโรคหลอด
เลือดแดง ทีใ่ ชพจิ ารณารวมกับปจจัยเสีย่ งอืน่ ขางตน

เกณฑการประเมินปจจัยเสีย่ งของโอกาสเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในอนาคต 10 ป
แนวทางเวชปฏิบัติของตะวันตกมีการใช Framingham risk score,
SCORE, QRISK, ASCVD risk score ซึง่ เหมาะสมสำหรับประชากรในประเทศ
ทีท่ ำวิจยั นัน้ แตหากนำมาใชในประชากรไทยพบวาจะประเมินไดความเสีย่ งสูง
เกินจริง งานวิจยั ในประเทศไทยทีต่ ดิ ตามเรือ่ งนีม้ ายาวนาน คือโครงการวิจยั “การ
ศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด และเม
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แทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” หรือ EGAT heart
study แมวา จะไมใชงานวิจยั ทีส่ มบูรณทสี่ ดุ แตกเ็ หมาะสมสำหรับประชากรไทย
มากที่สุด ขอมูลจากงานวิจัยนี้ ถูกดัดแปลงมาเปนแบบประเมินความเสี่ยงใน
คนไทย เรียกวา Thai CV Risk Score ซึง่ ใชขอ มูลทางคลินกิ รอบเอว อายุ เพศ
และสวนสูง รวมกับผลการตรวจเลือด มาคำนวณโดยใช application ผานทาง
โทรศัพทเคลือ่ นที่ หรือ อุปกรณอนื่ ๆ งายตอการใชและไดรบั การทดสอบแลววาให
ผลใกลเคียงกับอุบัติการณของโรคจริง คณะกรรมการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ
มีความเห็นวา 10-year Thai CV Risk Score คานอยกวารอยละ 10 ถือวาอยใู น
กลมุ ความเสีย่ งต่ำ ตัง้ แตรอ ยละ 10 ขึน้ ไปจัดเปนกลมุ ความเสีย่ งปานกลาง ถึง
สูง ในอนาคตหากมีขอ มูลการศึกษามากขึน้ ในประชากรไทย ทำใหการประเมิน
มีความแมนยำมากขึน้ ก็ใหใชแบบประเมินทีด่ ที สี่ ดุ เทาทีม่ ใี นขณะนัน้

หลักการรักษาภาวะไขมันผิดปกติในคนไทย
ความผิดปกติของ lipoprotein metabolism ทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของ
ระดับไขมันในเลือดทีน่ ำไปสหู ลอดเลือดแดงแข็งรวมถึง ภาวะแทรกซอนทัง้ ชนิด
เฉียบพลันและเรือ้ รัง เกิดภาวะทุพพลภาพตองเขาโรงพยาบาลหรือเสียชีวติ หลัก
การรักษาเปนไปเพือ่ การปองกันสิง่ เหลานีท้ งั้ ระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ โดยตอง
ทำการลดปจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ผูปวยมีอยูรวมดวย ควบคูไปกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพือ่ ลดปจจัยเสีย่ งอันจะทำใหการใชยามีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ สิง่ ทีค่ วร
พิจารณาในการใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติมดี งั นี้
1. การตรวจเลือดและตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเบือ้ งตนกอนเริม่ การรักษา
เพือ่ ประเมินวาผปู ว ยมีไขมันชนิดใดผิดปกติ ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจ
น้ำตาลในเลือด หาสาเหตุทที่ ำใหระดับไขมันในเลือดผิดปกติ เชน nephrotic
syndrome, hypothyroidism ซึง่ ระดับไขมันอาจกลับมาเปนปกติไดโดยการรักษา
โรคตนเหตุ ควรตรวจเอนไซมตบั วาผิดปกติอยกู อ นเริม่ ยาหรือไม ซึง่ อาจนำมา
ใชเปรียบเทียบกับคาภายหลังการรักษาดวยยา
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2. ประเมินปจจัยเสี่ยงอื่นนอกจากไขมันผิดปกติ แลวนำมาคำนวณวาผู
ปวยอยใู นกลมุ เสีย่ งมากหรือนอยเพียงใดในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
ใชแบบประเมินที่เหมาะสมที่ใชอางอิงอยูในขณะนั้น และดำเนินการรักษาทุก
ปจจัยเสีย่ งไปพรอมๆกัน หากตองใชยา ควรเลือกชนิดและขนาดยาทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ใหไดประโยชนสงู สุด ปลอดภัย และคมุ คา
3. ประเมินทางคลินิกใหทราบวาผูปวยเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแลว
หรือไม บางกรณีการซักประวัติและตรวจรางกายอยางเดียวอาจไมเพียงพอ
จำเปนตองอาศัยการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเพิม่ เติม เชน กลามเนือ้ หัวใจตาย
ทีไ่ มมอี าการ หลอดเลือดแดงใหญในชองทองโปงพองในคนอวน เปนตน หากมี
หลักฐานวาเคยเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดมากอนแลวจะจัดอยูในกลุมความ
เสีย่ งสูง ควรเลือกใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง แมในกรณี
ทีร่ ะดับไขมันในเลือดไมสงู มากก็ตาม แพทยผรู กั ษาตองทราบประสิทธิภาพของ
ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติแตละชนิดวาเหมาะสมกับความเสี่ยงของผูปวยที่
กำลังรักษาอยหู รือไม
4. ความรวมมือในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวติ ของผปู ว ย
จะชวยใหการปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประสบผลสำเร็จมากขึ้น
เพราะไมเพียงทำใหระดับไขมันดีขนึ้ แตชว ยลดปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆลงดวย เชน ลด
ความดันโลหิต ควบคุมระดับน้ำตาลในผปู ว ยเบาหวาน ทำใหไมตอ งใชยาขนาด
สูงในการควบคุมปจจัยเสี่ยงเหลานั้น สงผลใหคาใชจายลดลง และหลีกเลี่ยง
อาการไมพงึ ประสงคจากยา
5. เริ่มยาตามเกณฑของบัญชียาหลักแหงชาติ คณะกรรมการจัดทำแนว
ทางเวชปฏิบัติฯ มีความเห็นวาควรนำความรูทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขมา
ปรับใชใหสอดคลองกับการดูแลสุขภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศ ไมวา
สิทธิในการเบิกจายยาของผปู ว ยจะเปนกลมุ ใด แพทยควรเลือกใชยารักษาภาวะ
ไขมันผิดปกติที่มีอยูในบัญชียาหลักแหงชาติเปนอันดับแรก โดยเลือกใชยาชื่อ
สามัญกอนถายังไมไดผลตามเปาหมาย ใหทำการปรับขนาดยา แตหากเกิด
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ผลขางเคียงของยาหรือ ภายหลังจากไดยาไประยะหนึง่ แลว ระดับไขมันยังไมได
ตามเปาหมาย จึงคอยเปลีย่ น หรือ เพิม่ ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ การใชยา
รักษาภาวะไขมันผิดปกติหลายตัวรวมกันควรคำนึงถึงความจำเปน ประโยชนที่
จะไดรับ และความปลอดภัย ตามหลักฐานเชิงประจักษของการใชยารวมกัน
ขณะนี้บัญชียาหลักแหงชาติของประเทศไทย มียารักษาภาวะไขมันผิดปกติที่
จำเปนใหใชและมีหลักเกณฑกำกับอยู แพทยผสู งั่ ยาควรศึกษาสิง่ เหลานี้
6. การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ มีหลักเกณฑกำหนดไวเปนการ
เฉพาะ จึงควรศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม ขณะนีย้ ารักษาภาวะไขมันผิดปกติสว น
ใหญมจี ำหนายในรูปยาชือ่ สามัญซึง่ มีราคาถูกลงมาก
7. ติดตามผลการรักษา ภาวะแทรกซอนของยา และการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โดยตองทำความเขาใจกับผปู ว ยทีใ่ ชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติวา
ยังมีความจำเปนทีจ่ ะตองมาตรวจ ติดตามผล เพราะยาทีไ่ ดรบั อาจมีภาวะแทรก
ซอน ถึงแมจะไดยาอยกู ย็ งั อาจเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดขึน้ ไดอกี ซึง่ อาจตอง
เปลี่ยนการรักษาใหเหมาะสมขึ้น รวมทั้งตองดูแลรักษาโรคที่เกิดขึ้นใหมอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
8. การใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติบางครัง้ จำเปนตองลดขนาดยาหรือ
หยุดยาชัว่ คราวหรือถาวรจะพิจารณาปรับลดขนาดหรือหยุดยาเมือ่
8.1 เกิดอาการไมพงึ ประสงคจากยา เชน myopathy, rhabdomyolysis
จากการใชยา statin [คำแนะนำระดับ ++ คุณภาพของหลักฐานระดับ3]
8.2 ปฏิกิริยาระหวางกันกับยาตัวอื่นที่ไดรับอยู โดยไมสามารถหลีก
เลีย่ งได [คำแนะนำระดับ ++ คุณภาพหลักฐานระดับ3]
8.3 มีการทำงานของตับหรือไตลดลง [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 4] (ดูภาคผนวก)
8.4 ในกรณีทใี่ ช statin ถาพบวา LDL-Cในเลือด ≤ 40 มก./ดล. สอง
ครัง้ ติดตอกัน อาจพิจารณาลดขนาดยา statin ลง [คำแนะนำระดับ +/- คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 4]
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8.5 ไมควรเริม่ ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพือ่ การปองกันแบบปฐมภูมิ
ในผปู ว ยทีก่ ารใหยาดังกลาวมีประโยชนนอ ยกวาผลเสียจากยา เชน ในผปู ว ยระยะ
สุดทาย เปนตน [คำแนะนำระดับ - คุณภาพของหลักฐานระดับ 4]

แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติเพือ่ ปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
การปองกันปฐมภูมิ
ในการปองกันแบบปฐมภูมิ ผูที่มีระดับไขมันในเลือดสูงควรไดรับคำแนะ
นำใหปรับเปลีย่ นพฤติกรรมชีวติ เชน การรับประทานอาหารและออกกำลังกาย
ประมาณ 3-6 เดื อ นก อ นพิ จ ารณาเริ่ ม ยา ยกเว น ในกรณี ที่ เ ป น familial
hypercholesterolemia
1. การปองกันปฐมภูมิในผูที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ทีไ่ มเปนเบาหวานและโรคไตเรือ้ รัง
1.1 ในผูที่อายุมากกวา 21 ป ขึ้นไปไมเปนเบาหวาน และมี LDL-C
≥ 190 มก./ดล.ควรกำหนดเปาหมายที่ LDL-C < 130 มก/ดล. หรือ LDL-C ลดลง
จากคาเริ่มแรกกอนไดรับยา อยางนอย รอยละ 50 ควรเริ่มดวย moderate
intensity statin ในกรณีที่ใหยา moderate intensity statinในขนาดสูงสุด
(simvastatin 40 มก./วัน atorvastatin 20 มก./วัน)ตอเนือ่ งเปนเวลา 6 เดือนแลว
ระดับ LDL-C ยังไมถงึ เปาหมาย ใหเปลีย่ นเปน high intensity statin [คำแนะนำ
ระดับ ++คุณภาพของหลักฐานระดับ 1]
1.2 ในผปู ว ยทีม่ รี ะดับไขมัน LDL-C สูงมากจากพันธุกรรม เชน familial
hypercholesterolemia ควรกำหนดเปาหมายที่ LDL-C <100 มก/ดล.หรือ LDLC ลดลงจากคาเริ่มแรกกอนไดรับยา อยางนอย รอยละ 50 ควรเริ่มดวย high
intensity statin [คำแนะนำระดับ ++ คุณภาพของหลักฐานระดับ 1] หากระดับ
LDL-C ยังไมถงึ เปาหมายในระยะเวลา 6 เดือนตอมา ควรเพิม่ ยากลมุ non-statin
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ไดแก ezetimibe หรือ cholestyramine [คำแนะนำระดับ ++คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 1]
1.3 ในผทู มี่ อี ายุ ตัง้ แต 35 ปขนึ้ ไป มีระดับ LDL-C <190 มก./ดล. ทีไ่ ม
เปนเบาหวาน และมีความเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงจากการประเมิน
ดวยแบบประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย
(Thai CV Risk Score) โดยมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรคใน 10 ป ≥ รอยละ 10 นา
จะไดรบั low หรือ moderate intensity statin โดยกำหนดเปาหมายที่ LDL-C
< 130 มก/ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากคาเริม่ แรกกอนไดรบั ยา อยางนอยรอยละ
30 [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 4]
1.4 ผทู มี่ ี Thai CV Risk Score นอยกวารอยละ 10 แตมหี ลักฐานวามี
subclinical atherosclerosis, coronary calcium score > 300 Agatston units,
ankle-brachial index < 0.9, มีประวัตโิ รคหลอดเลือดหัวใจในครอบครัวกอนวัย
อันควรหรือมีการอักเสบเรื้อรัง (เชน psoriasis, rheumatoid arthritis, HIV
infection) ปจจัยเสีย่ งเหลานี้ อาจนำมาชวยตัดสินใจในการให low หรือ moderate
intensity statin ในผทู มี่ รี ะดับ LDL-C < 190 มก./ดล. ทีไ่ มเปนเบาหวาน โดย
กำหนดเปาหมายที่ LDL-C < 130 มก./ดล. หรือลดลงจากคาเริม่ แรกกอนไดรบั
ยาอยางนอยรอยละ 30 [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 4]
2. การปองกันปฐมภูมใิ นผปู ว ยเบาหวาน
2.1 ผูปวยเบาหวานอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป ควรเริ่มยา moderate
intensity statin ร ว มกั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมชี วิ ต โดยมีเปาหมายคือ
ระดับLDL-C < 100 มก/ดล.หรือ LDL-C ลดลงจากคาเริม่ แรกกอนไดรบั ยา อยาง
นอย รอยละ 30 ยกเวนผทู มี่ รี ะดับ LDL-C ตัง้ แต 190 มก./ดล. ขึน้ ไปใหเริม่ statin ที่
ทำใหระดับLDL-C ลดลงจากค า เริ่ ม แรกก อ นได รั บ ยา อย า งน อ ย ร อ ยละ
50หากระดับ LDL-C ยังไมถงึ เปาหมาย ใหเพิม่ ขนาดยา statin ถาไมสามารถเพิม่
ขนาด statin ไดอาจพิจารณาเพิ่มยากลุม non-statin ไดแก ezetimibe หรือ
cholestyramine [คำแนะนำระดับ ++ คุณภาพของหลักฐานระดับ 1]
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2.2 ผปู ว ยเบาหวานอายุนอ ยกวา 40 ปทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งอืน่ ตัง้ แต 2 ขอ
ขึน้ ไป ไดแก สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ประวัตคิ รอบครัวมีโรคหลอดเลือดหัวใจ
ก อ นวั ย อั น ควร ไมโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย ควรได รั บ คำแนะนำการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมชีวิต โดยมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต3 – 6 เดือน
และถาหลังการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมชีวติ แลว ระดับ LDL-C ยัง ≥ 100 มก./ดล.
นาจะพิจารณาใหยากลมุ statinโดยมีเปาหมายคือระดับ LDL-C < 100 มก./ดล.
[คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 4]
2.3 ผปู ว ยเบาหวานอายุนอ ยกวา 40 ปทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งเพียงขอเดียวหรือ
ไมมี อาจไมจำเปนตองเริ่มยาลดระดับ LDL-Cแต ต อ งเน น การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมชีวิต โดยมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 – 6 เดือน และ
ถาหลังการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมชีวติ แลว ระดับ LDL-C ≥ 100 มก./ดล. อาจ
พิจารณาใหยากลุม statinโดยมีเปาหมายคือระดับ LDL-C < 100 มก./ดล.
[คำแนะนำระดับ +/- คุณภาพของหลักฐานระดับ 4]
2.4 ผปู ว ยเบาหวานทีไ่ ดรบั statin แลวแตระดับ non-HDL-C ยังเกิน
เปาหมาย (< 130 มก./ดล.ในการปองกันแบบปฐมภูม,ิ <100 มก./ดล.ในการปองกัน
แบบทุตยิ ภูม)ิ นาพิจารณาเพิม่ intensity ของ statin กอน หาก non-HDL-C ยังไมได
ตามเปาหมาย จึงพิจารณาเพิม่ ยากลมุ fibrates [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของ
หลักฐานระดับ 3]
3. การปองกันปฐมภูมใิ นผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง
3.1 ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป และมี estimated
glomerular filtration rate (eGFR) <60 มล./นาที/1.73 ตร.ม. (โรคไตเรือ้ รังระยะ
ที่ 3-5) ทีย่ งั ไมไดรบั การบำบัดทดแทนไต ทีม่ รี ะดับ LDL-C ≥ 100 มก./ดล. นาจะ
กำหนดเปาหมายที่ LDL-C < 100 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากคาเริม่ แรก
กอนไดรบั ยา อยางนอย รอยละ 30 นาจะใหยารักษาภาวะไขมันผิดปกติกลมุ low
หรือ moderate intensity statin หรือ statin/ezetimibe combination [คำแนะนำ
ระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 1]

12
3.2 ผปู ว ยโรคไตเรือ้ รังทีม่ อี ลั บูมนิ นูเรีย ≥ 30 มก./วัน หรือ 30 มก./กรัม
ของครีแอตินนี และมี eGFR ≥ 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.ขึน้ ไป (โรคไตเรือ้ รังระยะ
ที่ 1-2) เมือ่ มีปจ จัยเสีย่ งอืน่ ๆ ตอภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ พิจารณาใหยารักษา
ภาวะไขมันผิดปกติตามแนวทางการรักษาเชนเดียวกันกับประชากรทัว่ ไป
3.3 ผปู ว ยโรคไตเรือ้ รังทีไ่ ดรบั การปลูกถายไตนาจะใหยา statin ในขนาด
ทีเ่ หมาะสม โดยไมคำนึงถึงระดับ LDL-C เปาหมาย [คำแนะนำระดับ + คุณภาพ
ของหลักฐานระดับ 2] (ดูภาคผนวก)
3.4 ควรระมัดระวังการใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติhigh intensity
statin เมือ่ การทำงานของไตลดลง (โรคไตเรือ้ รังระยะที่ 3b-5) (ดูภาคผนวก) ทัง้
นีก้ ารเลือกใชชนิดยากลมุ statinนัน้ ใหแพทยพจิ ารณาจากขอมูลเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยของยากลมุ statin ในผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง
3.5 ผปู ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดทายทีไ่ ดรบั การบำบัดทดแทนไตดวยวิธี
การฟอกเลือดหรือลางไตทางชองทอง หากไมเคยไดรับยารักษาภาวะไขมันผิด
ปกติมากอน และไมมขี อ บงชีอ้ นื่ ไมแนะนำใหใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติชนิด
statin หรือ statin/ezetimibe เพื่อลดระดับไขมันในเลือด [คำแนะนำระดับ คุณภาพของหลักฐานระดับ 2]
3.6 ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่รับยารักษาภาวะไขมันผิดปกติกลุม statin
อยูเดิม และมีการดำเนินโรคจนไดรับการบำบัดทดแทนไต นาจะใชยารักษา
ภาวะไขมันผิดปกติกลุม statinตอไป แตตองมีการปรับขนาดยาใหเหมาะสม
[คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 4]
4. การปองกันทุตยิ ภูมิ
4.1 ผปู ว ยทีก่ ำลังเกิด acute vascular events เชน acute coronary
syndrome หรือผปู ว ยclinical ASCVD ทีม่ ี acute vascular events ภายในระยะ
เวลา 12 เดือน ควรให high intensity statin โดยกำหนดเปาหมายใหระดับ
LDL-C < 70 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากคาเริม่ แรกกอนไดรบั ยา อยางนอย
รอยละ 50 ในกรณีทไี่ มสามารถทนตอยาได หรืออายุมากกวา 75 ป หรือ เคยมี
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เลือดออกในสมอง หรือ เสี่ยงตอปญหาปฏิกิริยาระหวางยาหรือ ผูปวยไตเสื่อม
ระยะ 3b-5 ควรให moderate intensity statin หากยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ทีร่ ะดับ LDL-C < 70 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากคาเริม่ แรก อยางนอยรอยละ
50 ภายในระยะเวลา 3 เดือน จึงพิจารณาเพิม่ ยากลมุ non-statin ไดแก ezetimibe
หรือ cholestyramine [คำแนะนำระดับ ++ คุณภาพของหลักฐานระดับ 1]
4.2 ผปู ว ยclinical ASCVD ทีม่ ี vascular events ครัง้ ลาสุดนานกวา
ระยะเวลา 12 เดือน เชน ผูปวย stable coronary artery disease ควรให
moderate หรือ high intensity statin โดยกำหนดเปาหมายใหระดับ LDL-C <
70 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากคาเริม่ แรก อยางนอย รอยละ 50 ในผปู ว ยที่
ปจจัยเสีย่ งรวมดวย ไดแก เบาหวาน, เกิด ASCVD events ระหวางไดรบั ยา statin,
LDL-C กอนรักษา ≥ 190 มก./ดล., ไมสามารถคุมปจจัยเสีย่ งของ ASCVD ไดดี
และมีโรคไตเรื้อรัง แตในผูปวยที่ไมมีปจจัยเสี่ยงดังกลาว อาจพิจารณากำหนด
เปาหมายใหระดับ LDL-C < 100 มก./ดล. หรือ LDL-C ลดลงจากคาเริม่ แรก
อยางนอย รอยละ 50 [คำแนะนำระดับ ++ คุณภาพของหลักฐานระดับ 2]
4.3 ผูปวยโรคสมองขาดเลือดหรือสมองขาดเลือดชั่วคราวที่ไมไดเกิด
จากลิม่ เลือดจากหัวใจและมีระดับ LDL-C ≥ 100 มก/ดล. ควรไดรบั การรักษาดวย
high intensity statin [คำแนะนำระดับ ++ คุณภาพของหลักฐานระดับ 2] สำหรับ
ผูปวยกลุมดังกลาวที่มีระดับ LDL-C <100 มก./ดล. นาจะใหการรักษาดวย
moderate หรือ high intensity statin [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐาน
ระดับ 3]
4.4 ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองจากลิม่ เลือดจากหัวใจ ยังไมมขี อ มูลชนิด
สมุ เปรียบเทียบอยางชัดเจนเกีย่ วกับการพิจารณาใหยา statin แตมขี อ มูลจากการ
ศึกษาชนิดพรรณนาวาการให statin มีประโยชน จึงอาจจะพิจารณาให statin เมือ่
มีปจ จัยเสีย่ งอืน่ ๆ รวมดวย [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 3]
4.5 ไมนา ให statin ในผปู ว ยทีเ่ คยมีภาวะเลือดออกในสมอง ยกเวนมีขอ
บงชีอ้ นื่ ๆ [คำแนะนำระดับ - คุณภาพของหลักฐานระดับ 3]
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แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารใช ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ
กลมุ ทีไ่ มใช statin
Fibrate
1 นาจะพิจารณาเริ่มยากลุม fibrate เพื่อปองกันการเกิดตับออนอักเสบ
ในกรณีทมี่ รี ะดับtriglycerides ≥ 500 มก./ดล. ยกเวนในผปู ว ยไตเสือ่ ม eGFR <
60 มล./นาที/1.73 ตร.ม. อาจพิจารณาเริม่ ยาเมือ่ ระดับ triglycerides ≥ 1,000
มก./ดล. [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 2]
2 ผูที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือ มีความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสูง เชน เบาหวาน ทีม่ ี ระดับไขมัน triglycerides ≥ 200 มก./ดล. รวม
กับไขมัน HDL-C ≤ 35 มก.ตอดล. นาจะพิจารณาใหยากลมุ fibrate รวมกับยา
statin เพื่อลดความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด [คำแนะนำระดับ +
คุณภาพของหลักฐานระดับ 3]
3 ไมควรใช gemfibrozil รวมกับ statin
4 การใช fibrate ตองคำนึงถึงการทำงานของไต (eGFR) (ดูภาคผนวก)
Ezetimibe
1 ไมใช ezetimibe ขนานเดียวเพือ่ ลดระดับ LDL-C ควรจะตองใชรว มกับ
ยากลมุ statin เสมอ ยกเวน ในกรณีทเี่ กิดผลไมพงึ ประสงคจาก statin หลายชนิด
2 ใช ezetimibe รวมกับ statin ในกรณี ดังนี้
2.1 ในกรณีทไี่ ดรบั high intensity statin แลวเปนระยะเวลานานอยาง
นอย 6 เดือน แตระดับ LDL-C ยังไมไดตามเปาหมาย ในกลุมผูปวยที่มีความ
เสีย่ งสูง ทัง้ ในการปองกันแบบทุตยิ ภูมแิ ละปฐมภูมิ
2.2 ในผปู ว ยทีไ่ ดรบั statin แลวมีผลไมพงึ ประสงคจากยา ทำใหตอ ง
ลดขนาดยา statin ลงและเปนเหตุใหระดับ LDL-C ยังไมไดตามเปาหมาย ทัง้ ใน
การปองกันแบบปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ
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2.3 ในผปู ว ยทีม่ รี ะดับ LDL-C ยังไมไดตามเปาหมาย แตมขี อ จำกัดในการ
ใหยา statin ขนาดสูง เชน ผปู ว ยไตเสือ่ มระยะ 4-5 ทีไ่ มไดรบั การบำบัดทดแทนไต
3 ไมแนะนำใหเปลีย่ นการใชยา statin เปนการใช ezetimibe ขนานเดียว
เพราะคาเอนไซมตบั (AST, ALT) สูงขึน้ แตไมเกิน 3 เทาของคาปกติ และยังไมได
หาสาเหตุอนื่ ๆ
Cholestyramine
Cholestyramine ยับยัง้ การดูดซึมของไขมัน LDL-C เขาสรู า งกาย เปนยา
ที่รับประทานยาก และมีผลแทรกซอนทางระบบทางเดินอาหาร เชน ทองอืด
ทองผูก จึงไมแนะนำใหใชเปนยาตัวแรก ยกเวนไมสามารถทนตอยากลมุ statinได
ทุกตัว หรือไดรับ statin แลวแตระดับ LDL-C ยังสูงมาก ไมไดตามเปาหมาย
นอกจากนั้น ยานี้ยังรบกวนการดูดซึมของยาอื่นๆ ที่รับประทานรวมกัน จึงตอง
เวนระยะมือ้ ยาหางกันอยางนอย 4 ชม. หรือรับประทานยาอืน่ อยางนอย 1 ชม.กอน
cholestyramine
Niacin (Nicotinic acid)
Extended-release niacin สามารถลดไขมัน triglycerides ไดประมาณ
รอยละ 10-30 ลดไขมัน LDL-C ไดประมาณรอยละ 15-18 ถึงแมวา niacin เพิม่
HDL-C ไดประมาณรอยละ 25 แตจากขอมูลการศึกษาพบวา niacin ไมสามารถ
ลด cardiovascular events ไดเพิม่ ขึน้ ในผทู ไี่ ดรบั statin อยแู ลว ดังนัน้ ในปจจุบนั
จึงใชยานีเ้ พือ่ ลด triglycerides ในผปู ว ยทีม่ รี ะดับไขมัน triglycerides สูงมาก
จนเสีย่ งตอตับออนอักเสบเทานัน้
น้ำมันปลา (Fish oil , Omega-3 Fatty acid)
1. Omega-3 fatty acid [eicosapentaenoic acid (EPA)/docosahexaenoic
acid (DHA)] ไมลดระดับ LDL-Cและอาจจะเพิม่ LDL-C
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2. Omega-3 fatty acid (EPA/DHA) สามารถลด triglycerides ลงได
ประมาณรอยละ 20-50
3. ขอมูลในการให omega-3 fatty acid (EPA/DHA) รวมกับ statin เพือ่
ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีนอ ย อาจไดประโยชนบา งหากใชในขนาดสูง
1 กรัม/วัน ในผปู ว ยทีม่ ภี าวะหัวใจลมเหลวภายหลังกลามเนือ้ หัวใจตาย [คำแนะนำ
ระดับ +/- คุณภาพของหลักฐานระดับ 2]
4. นาจะพิจารณาให omega-3 fatty acid (EPA/DHA) ในขนาดสูงมากกวา
2 กรัมตอวัน เพือ่ ลดระดับ triglycerides เมือ่ triglycerides > 500 มก./ดล. ใน
ผทู ไี่ มสามารถให fibrate ได [คำแนะนำระดับ + คุณภาพของหลักฐานระดับ 2]

การประเมินกอนใหยาและการติดตามหลังการรักษา
1. กอนเริม่ ยารักษาไขมันในเลือด ผปู ว ยควรไดรบั การตรวจระดับไขมันใน
เลือดโดยงดอาหารและเครือ่ งดืม่ (fasting lipid panel) อยางนอย 1 ครัง้ และ
ควรไดรบั การตรวจเลือดซ้ำภายในระยะเวลา 4-12 สัปดาหหลังจากเริม่ ยา เพือ่
ประเมินประสิทธิภาพของยาและ adherence ของผูปวย ประสิทธิภาพในการ
ลด LDL-C ของ statin ขึน้ กับชนิดและขนาดของยา อยางไรก็ตามการตอบสนอง
ตอยา ขึน้ กับผปู ว ยแตละรายดวย จึงยังมีความจำเปนจะตองติดตามผลการรักษา
เปนครัง้ คราวเชน ทุก 3-12 เดือน
2. ควรไดรับการตรวจคาเอนไซมตับ (AST, ALT) กอนเริ่ม statin และ
4-12 สัปดาหหลังจากเริม่ ยา เพือ่ เฝาระวังผลแทรกซอนจากนัน้ ไมมคี วามจำเปน
ตองตรวจซ้ำบอยๆ แนะนำใหตรวจเมือ่ มีขอ บงชี้ เชน มีอาการผิดปกติเทานัน้
3. หากผลการลดระดับไขมัน LDL-C ไมเปนไปตามเปาหมาย ควรตรวจ
สอบเรื่องการรับประทานยาวาสม่ำเสมอหรือไม และแนะนำใหปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชชีวิต กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการรักษา [คำแนะนำระดับ ++
คุณภาพของหลักฐานระดับ 4]
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4. ในกรณีทตี่ รวจพบวา คาเอนไซมตบั (AST, ALT) สูงกวาปกติมากกวา 3
เทาของคาสูงสุดของเกณฑปกติอาจพิจารณาหยุดยา statin ชัว่ คราวเพือ่ หาสาเหตุ
5. ในกรณีทมี่ อี าการปวดกลามเนือ้ ปวดเมือ่ ย ตะคริวบอยๆ ควรไดรบั การ
ตรวจเอนไซมกลามเนือ้ แตพงึ ระลึกเสมอวา อาการเหลานี้ รวมถึงผลเลือด (CK)
ผิดปกติ อาจไมไดเกิดจาก statin เสมอไป อาจพิจารณาหยุด statin ชัว่ คราว สังเกต
อาการ และตรวจเลือดซ้ำภายหลังจากหยุดยา 2-4 สัปดาห หลังจากนัน้ แนะนำให
ทดลองกลับไปใชยา statin ชนิดเดิม ในขนาดเดิมหรือลดลง หากกลับมามีอาการ
หรือผลเลือดผิดปกติอกี แสดงวาอาการดังกลาวอาจเกิดจาก statin
6. ในกรณีทอี่ าการปวดกลามเนือ้ กลามเนือ้ ออนแรง รวมกับระดับ CK ≥ 10
เทา อาจเขาขายการวินจิ ฉัย rhabdomyolysis ตองหยุด statin ทันที ซักประวัติ
การใชยา statin และยาอืน่ ๆ รวม อาจพิจารณากลับไปให statin หากมีขอ บงชี้
เมื่อไมมีอาการและผลการตรวจ CK ปกติแลว โดยลดขนาดยาลง ตามความ
เหมาะสมในแตละราย
คำแนะนำในการตรวจระดับไขมันในเลือด
การตรวจระดับไขมันในเลือดที่ ไมจำเปนตองงดอาหารและเครือ่ งดืม่ กอน
ตรวจ มีดงั นี้
1. การตรวจเพือ่ ประเมินความเสีย่ งโรคหัวใจและหลอดเลือดเบือ้ งตน
2. การตรวจเพือ่ ติดตามผลการรักษา
3. การตรวจ non-HDL-C
การตรวจระดับไขมันในเลือดทีต่ อ งงดอาหารและเครือ่ งดืม่ (ยกเวนน้ำเปลา
50 มล.) อยางนอย 10-12 ชม. มีดงั นี้
1. กอนเริม่ ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ ในกรณีการปองกันแบบปฐมภูมิ
2. ผทู สี่ งสัยวาไขมันในเลือดสูงเกิดจากพันธุกรรม หรือมีประวัตโิ รคหลอด
เลือดหัวใจในครอบครัวกอนวัยอันควร
3. เมือ่ ระดับ triglycerides ขณะทีไ่ มอดอาหาร > 400 มก./ดล.
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ภาคผนวก 1 การแบงชนิดของยากลมุ statin ตามประสิทธิภาพ
ในการลด LDL-C
ตารางที่ 1 ชนิดของยากลมุ statin ตามประสิทธิภาพในการลด LDL-C
High intensity statin

Moderate intensity statin

Low intensity statin

ลดระดับ LDL-C กอนเริม่
รักษาลงไดมากกวา
รอยละ 50
Atorvastatin 40-80 มก.
Rosuvastatin 20 มก.

ลดระดับ LDL-C กอนเริม่
รักษาลงไดประมาณ
รอยละ 30-50
Simvastatin 20-40 มก.
Atorvastatin 10-20 มก.
Rosuvastatin 5-10 มก.
Pravastatin 40 มก.
Fluvastatin 80 มก.
Pitavastatin 2-4 มก.

ลดระดับ LDL-C กอนเริม่
รักษาลงไดนอ ยกวา
รอยละ 30
Simvastatin 10 มก.
Pravastatin 10-20 มก.
Fluvastatin 20-40 มก.
Pitavastatin 1 มก.

หมายเหตุ
1. ผูปวยแตละรายอาจตอบสนองตอกลุมยา statin แตกตางกันไป บางราย
ตอบสนองดีแมใชยาขนาดต่ำกวาทีแ่ นะนำ
2. ไมควรใช simvastatin 80 มก.
3. ไมควรใช simvastatin รวมกับยาตานเชือ้ รากลมุ conazole, erythromycin,
clarithromycin, protease inhibitor, gemfibrozil, cyclosporine, danazol
4. ไมควรใช simvastatin >10 มก.ตอวัน เมือ่ ใชรว มกับ verapamil, diltiazem
5. ไมควรใช simvastatin > 20 มก.ตอวัน เมื่อใชรวมกับ amiodarone,
amlodipine, ranolazine
6. ควรระมัดระวังการใช high intensity statin ในกรณีผปู ว ยอายุ > 75 ป ผปู ว ย
ทีเ่ สีย่ งตอปญหาปฏิกริ ยิ าระหวางยา ผปู ว ยทีม่ ปี ระวัตเิ ลือดออกในสมอง (ทีไ่ มใชจาก
อุบตั เิ หตุ) และ ผปู ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะ 3b-5
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ภาคผนวก 2 การใชยารักษาภาวะไขมันผิดปกติในผปู ว ยโรคไต
เรือ้ รังระยะตางๆ
คำจำกัดความของโรคไตเรือ้ รัง
ผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง (chronic kidney disease, CKD) หมายถึง ผปู ว ยทีม่ ี
ลักษณะ อยางใดอยางหนึง่ ในสองขอตอไปนี้
1. ผปู ว ยทีม่ ภี าวะไตผิดปกตินานติดตอกันเกิน 3 เดือน ทัง้ นีผ้ ปู ว ยอาจจะมี
อัตรากรองของไต (estimated glomerular filtration rate, eGFR) ผิดปกติหรือ
ไมกไ็ ด
ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง มีลกั ษณะตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
1.1 ตรวจพบความผิดปกติดังตอไปนี้อยางนอย 2 ครั้ง ในระยะเวลา
3 เดือน ไดแก
1.1.1 ตรวจพบอัลบูมนิ ในปสสาวะ (albuminuria)
โดยใชคา albumin excretion rate (AER) มากกวา 30 มก./
24 ชม. หรือ albumin-to-creatinine ratio (ACR) มากกวา
30 มก./กรัม
1.1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria)
1.1.3 มีความผิดปกติของเกลือแร (electrolyte) ทีเ่ กิดจากทอไต
ผิดปกติ
1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวทิ ยา
1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสรางหรือพยาธิสภาพ
1.4 มีประวัตกิ ารไดรบั ผาตัดปลูกถายไต
2. ผปู ว ยทีม่ ี eGFR นอยกวา 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ติดตอกันเกิน 3 เดือน
โดยอาจจะตรวจพบหรือไมพบวามีภาวะไตผิดปกติกไ็ ด
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การแบงระยะของโรคไตเรือ้ รัง
1. ควรแบงระยะของโรคไตตามสาเหตุระดับ eGFR และปริมาณอัลบูมนิ ใน
ปสสาวะ
2. ควรแบงสาเหตุ และชนิดของโรคไตตามโรครวม (systemic diseases)
โรคทางพันธุกรรม โรคทีเ่ กิดจากปจจัยสิง่ แวดลอม และโครงสรางทางกายวิภาค
ของไต หรือพยาธิสภาพ
3. แบงระยะตามระดับของ eGFR ดังนี้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระยะของโรคไตเรือ้ รัง
ระยะของโรคไตเรือ้ รัง
(CKD stages)
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3a
ระยะที่ 3b
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5

eGFR
(ml/min/1.73m2)
≥ 90

60-89
45-59
30-44
15-29
< 15

คำนิยาม
ปกติ หรือ สูง
ลดลงเล็กนอย
ลดลงเล็กนอยถึงปานกลาง
ลดลงปานกลาง ถึงมาก
ลดลงมาก
ไตวายระยะสุดทาย

หมายเหตุ (1) ถาไมมหี ลักฐานของภาวะไตผิดปกติ ระยะที่ 1 และ 2 จะไมเขาเกณฑ
การวินจิ ฉัยโรคไตเรือ้ รัง
(2) การรายงานผลการคำนวณคา eGFR หากมีทศนิยมใหปด ตัวเลขเปน
จำนวนเต็มกอนแลวจึงบอกระยะของโรคไตเรือ้ รัง ตัวอยางเชน บุคคลผหู นึง่ ไดรบั การ
ตรวจวัด eGFR = 59.64 มล./นาที/1.73 ตร.ม.จะเทากับ 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.ซึง่ ถา
บุคคลผนู มี้ คี วามผิดปกติของไตอยางอืน่ รวมดวย จะเปนโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 2 แตถา ไม
มีความผิดปกติของไตอยางอืน่ รวมดวยบุคคลนีจ้ ะไมไดเปนโรคไตเรือ้ รัง
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4. เกณฑการวินจิ ฉัยอัลบูมนิ ในปสสาวะ ใชเกณฑดงั ตอไปนี้ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 เกณฑการวินจิ ฉัยอัลบูมนิ ในปสสาวะ
ระยะ
A1
A2
A3

albumin excretion Albumin-to-creatinine ratio
rate (AER)
(ACR)
(mg/mmol) (mg/g)
(mg/24h)
< 30
30-300
> 300

<3
3-30
>30

< 30
30-300
> 300

คำนิยาม
ปกติ หรือ เพิม่ ขึน้ เล็กนอย
เพิม่ ขึน้ ปานกลาง
เพิม่ ขึน้ มาก

หมายเหตุ (1) ระยะ A3 หมายรวมถึงผปู ว ย nephrotic syndrome (AER มากกวา 2,200
มก./24 ชม. [หรือ ACR มากกวา 2,200 มก./กรัมหรือมากกวา 220 มก./มิลลิโมล])
(2) ถาวัดอัลบูมนิ ในปสสาวะไมได ใหใชแถบสีจมุ (urine albumin strip)
ทดแทนได

ตารางที่ 4 ขนาดยาสูงสุดของยารักษาภาวะไขมันผิดปกติกลุมตางๆ ที่
แนะนำในผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง
กลมุ ของยา และชือ่ ยา ระยะที่ 1-2 ระยะ 3a ระยะ 3b-5 ผปู ว ยปลูก
(GFR ≥ 60) (GFR 45-59) (GFR < 45) ถายไต
Statin (มก./วัน)
Atorvastatin
40-80
20-40
40-80
20
Fluvastatin
80
ไมมขี อ มูล
80
80
Pitavastatin
4
2
4
ไมมขี อ มูล
Pravastatin
40
20
40
20
20
Rosuvastatin
10
20
5
40
Simvastatin
20-40
40
20
Simvastatin/Ezetimibe 40/10
20/10
40/10
20/10
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กลมุ ของยา และชือ่ ยา ระยะที่ 1-2 ระยะ 3a
(GFR ≥ 60) (GFR 45-59)
Bile acid sequestrants (กรัม/วัน)
16
16
Cholestyramine
Fibric acid derivatives (มก./วัน)
150
150
Fenofibrate
100
Fenofibrate (micronized
100
form)
80
80
Fenofibrate (micronized
and micro coated form)
72.5
72.5
Fenofibrate (nanotechnology form)
1,200
1,200
Gemfibrozil
Others (มก./วัน)
10
10
Ezetimibe
2,000
2,000
Niacin
4,000
4,000
Omega-3 fatty acids
(EPA/DHA)

ระยะ 3b-5 ผปู ว ยปลูก
(GFR < 45) ถายไต
16

16

ไมควรใช
ไมควรใช

ไมควรใช
ไมควรใช

ไมควรใช

ไมควรใช

ไมควรใช

ไมควรใช

600

600

10
1000
4,000

10
ไมมขี อ มูล
4,000

ดัดแปลงมาจาก KDOQI Clinical Practice Guideline for Diabetes and CKD:
2012 update. Am J Kidney Dis. 2012; 60: 850-886. และ KDIGO Lipid Work
Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid Management in Chronic
Kidney Disease. Kidney Int Suppl.2013;3:259–305
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ภาคผนวก 3 แผนภูมแิ นวทางเวชปฏิบตั กิ ารใชยารักษาภาวะ
ไขมันผิดปกติ

Primary Prevention : No DM / No CKD

แผนภูมทิ ี่ 1 การใชยาเพือ่ ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิ
(DM = Diabetes Mellitus, CKD = Chronic Kidney Disease,
ASCVD = Atherosclerotic Cardiovascular Diseases)
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Primary Prevention : DM, CKD (3-5)

แผนภูมทิ ี่ 2 การใชยาเพือ่ ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิ
ในผปู ว ยเบาหวานและผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง
(DM = Diabetes Mellitus, CKD = Chronic Kidney Disease,
ASCVD = Atherosclerotic Cardiovascular Diseases,
TLC = Therapeutic Lifestyle Changes)
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Clinical ASCVD

แผนภูมทิ ี่ 3 การใชยาเพือ่ ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบทุตยิ ภูมิ
(ACS = Acute Coronary Syndrome, TIA = Transient Ischemic Attack)
* Target LDL-C < 70 มก./ดล. สำหรับผทู มี่ ปี จ จัยตอไปนี้ ไดแก เบาหวาน,
เกิด ASCVD events ระหวางไดรบั ยา statin, LDL-C กอนรักษา ≥ 190 มก./ดล.,
ไมสามารถคุมปจจัยเสีย่ งของ ASCVD ไดดี และ มีโรคไตเรือ้ รัง
หากไมมปี จ จัยเสีย่ งดังกลาวอาจพิจารณา target LDL-C < 100 มก./ดล.
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