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หนวยคลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

  “ยาลดไขมัน” ในที่นี้หมายถึงยาลดไขมันในเลือดกลุมสแตติน (statins) ตัวอยางยา เชน ซิมวาสแตติน 

(simvastatin), พราวาสแตติน (pravastatin), ฟลูวาสแตติน (fluvastatin), อะทอรวาสแตติน (atorvastatin), โร

ซูวาสแตติน (rosuvastatin), พิทาวาสแตติน (pitavastatin) ยาเหลานี้มบีทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงตอ

ภาวะหัวใจและสมองขาดเลือดในผูที่มีเคยเกิดเหตุการณดังกลาวมากอน หรือผูที่มีภาวะแอลดีแอล-โคเลสเตอรอล

(LDL-cholesterol) ในเลือดสูงมาก แตยานี้มีผลไมพึงประสงคตอกลามเนื้อจนอาจทําใหผูใชยาบางรายเกิดความ

กังวลหรือเลิกใชยา จึงขอใหขอมูลที่เก่ียวของเพื่อความเขาใจในเรื่องดังกลาว   

ยาในกลุมสแตตินมีประโยชนอยางไร?   

ไขมันในเลือดอาจอยูในรูปกรดไขมันอิสระและโคเลสเตอรอลอิสระ หรืออยูในรูปที่จับกับสารอ่ืนเปนไตร

กลีเซอรไรด (triglycerides) และไลโพโปรตีน (lipoproteins) ซึ่งไลโพโปรตีนมีทั้งไตรกลีเซอรไรด โคเลสเตอรอล 

โปรตีนและสารอ่ืนรวมอยูดวยกัน การมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) ซึ่งหมายถึงการมีภาวะไขมัน 

(รวมถึงโคเลสเตอรอล) ในเลือดสูง จะเสี่ยงตอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) และหลอด

เลือดตีบตัน ทําใหขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะหัวใจและสมอง อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ยาในกลุม

สแตตินมีฤทธิ์ลดโคเลสเตอรอลในเลือดจึงลดความเสี่ยงตออันตรายดังกลาว นอกจากนี้ยาในกลุมสแตตินยังอาจมี

ฤทธิ์อยางอื่นที่ชวยสงเสริมการลดความเสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและหลอดเลือดตีบตัน เชน ชวยลดการ

อักเสบของหลอดเลือด ตลอดจนชวยทําใหเซลลบุหลอดเลือดทําหนาที่ดีขึ้น 

 ยาในกลุมสแตตินลดโคเลสเตอรอลไดอยางไร? 

การสรางโคเลสเตอรอลที่ตับตองอาศัยเอนไซมที่มีความสําคัญมากชนิดหนึ่งคือ เอชเอ็มจี-โคเอ รีดักเทส 

(HMG-CoA reductase หรือ hydroxy-methylglutaryl-coenzyme A reductase) ยาในกลุมสแตตินมีฤทธิ์

ยับยั้งเอนไซมดังกลาว จึงยับยั้งการสรางโคเลสเตอรอล ทําใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง 

ผลไมพึงประสงคของยาในกลุมสแตติน  

โดยรวมถือวายาในกลุมสแตตินคอนขางปลอดภัย ผลไมพึงประสงคชนิดรุนแรงพบไดนอย ผลไมพึง

ประสงคที่อาจพบ เชน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ งวงนอนหรือนอนไมหลับ คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง ปวดกลามเนื้อ 

รบกวนการทํางานของตับและไต  



ยาในกลุมสแตตินทําใหเกิดผลเสียตอกลามเนื้อไดอยางไร?   

ยาในกลุมสแตตินอาจทําใหเกิดอาการผิดปกติเกี่ยวกับกลามเนื้อได ไมวาจะเปนปวดกลามเนื้อ (ที่กลาวใน

หัวขอ “ผลไมพึงประสงคของยาในกลุมสแตติน”) กดเจ็บ ตึง ไมมีแรง หรืออื่น ๆ อยางไรก็ตามอาการเหลานี้อาจ

เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับการใชยา เชน การปฏิบัติกิจวัตรตาง ๆ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย

อยางอื่น ปจจุบันยังไมทราบชัดเจนวายาในกลุมสแตตินทําใหเกิดผลเสียตอกลามเนื้อไดอยางไร คาดวาอาจ

เก่ียวของกับพันธุกรรมที่มีความแตกตางของยีนบางชนิด หรือเกิดจากฤทธิ์ยาที่ขัดขวางการสรางพลังงานในเซลล

กลามเนื้อ โดยยาอาจทําอันตรายโดยตรงตอไมโตครอนเดรีย (mitochondria) ซึ่งเปนแหลงสรางพลังงานในเซลล 

หรือเปนผลมาจากการยับยั้งเอนไซมเอชเอ็มจี-โคเอ รีดักเทสที่ใชสรางโคเลสเตอรอล (ที่กลาวในหัวขอ “ยาในกลุม

สแตตินลดโคเลสเตอรอลไดอยางไร?”) ทําใหขาดสารบางอยางรวมถึงโคเอนไซมคิว 10 (coenzyme Q10 หรือ 

CoQ10) ซึ่งเปนสารที่พบในไมโตครอนเดรียและทําหนาที่ในกระบวนการสรางพลังงาน นอกจากนี้ผลเสียตอ

กลามเนื้ออาจเกิดจากปฏิกิริยาทางระบบภูมิคุมกัน  

ผลเสียตอกลามเนื้อเนื่องจากยาในกลุมสแตตินจะเริ่มเกิดเมื่อไร?     

การเกิดผลเสียตอกลามเนื้อที่เนื่องจากยาในกลุมสแตตินไมอาจระบุไดชัดเจนวาจะเกิดขึ้นเมื่อไร โดยทั่วไป

พบไดในชวงประมาณ 1 เดือนหลังจากเริ่มใชยาหรือหลังจากปรับขนาดยาเพ่ิมข้ึน แตอาจเกิดลาชากวานั้น จาก

ขอมูลที่ผานมาอาจเกิดไดแมใชยาไปแลวเกือบ 10 ป ดวยเหตุนี้ผูที่ใชยามานานแลวโดยไมมีปญหาตอกลามเนื้อนั้น

ไมไดหมายความวาในอนาคตจะไมเกิดปญหาดังกลาว 

ผลเสียตอกลามเนื้อเนื่องจากยาในกลุมสแตตินเปนอันตรายถึงชีวิตหรือไม?     

ผลเสียตอกลามเนื้อที่เกิดจากยาในกลุมสแตติน อาจพบอาการปวดกลามเนื้อ กดเจ็บ ตึง เกร็ง เกิดตะคริว 

ไมมีแรง อาการเหลานี้อาจเกิดเพียงเล็กนอยจนแทบไมรูสึกถึงความผิดปกติและหายไปเองไดหลังใชยาไประยะหนึ่ง 

หรือตรงกันขามคืออาการอาจเพ่ิมความรุนแรงขึ้น ถึงข้ันเจ็บปวดกลามเนื้อจนทนไมได รวมกับมีปสสาวะสีเขม เปน

สัญญาณบงชี้ถึงภาวะกลามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) ซึ่งเปนอันตรายมากและตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล เพราะเมื่อเกิดภาวะกลามเนื้อลายสลายจะมีการปลดปลอยอิเล็กโทรไลตและโปรตีนตาง ๆ รวมถึง

เอนไซมสูกระแสเลือด เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงและเสี่ยงตอการเกิดหัวใจเตนผิดจังหวะซึ่งเปนอันตราย ผูที่

เกิดภาวะกลามเนื้อลายสลายจะมีระดับเอนไซมครีเอทีนไคเนส (creatine kinase) ในเลอืดสูงเกินขีดจํากัดของคา

ปกติอยางมาก (กวา 40 เทา) และพบโปรตีนจากกลามเนื้อในปสสาวะ (myoglobinuria) ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดภาวะ

ไตวายเฉียบพลันและอาจเสียชีวิตได    

 



ปจจัยสงเสริมการเกิดผลเสียตอกลามเนื้อเนื่องจากยาสแตติน 

มีปจจัยหลายอยางที่สงเสริมการเกิดผลเสียตอกลามเนื้อจากยาสแตติน เชน 

— การใชยาในขนาดสูงและการใชเปนเวลานาน จะมีโอกาสเกิดไดมากกวาการใชยาขนาดต่ําใน

ชวงเวลาที่สั้นกวา 

— ผูที่ใชยา มีอายุมากกวา 80 ป หรือมีโครงรางเล็ก ผอมบาง หรือขี้โรค  

— ผูที่เปนโรคไต 

— ผูที่ขาดวิตามินดี  

— ผูที่บริโภคผลไมตระกูลสมเปลือกหนา (grapefruits) เปนประจํา เพราะในน้ําผลไมดังกลาวมีสาร

ที่ยับยั้งการเปลี่ยนสภาพยาในกลุมสแตติน ทําใหยาถูกกําจัดไดชาลง จึงเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิด

ผลเสียตอกลามเนื้อ  

— การใชรวมกับยาอ่ืนที่มีผลเสียตอกลามเนื้อดวยเชนกัน เชน เอเซต็ทิไมบ (ezetimibe), วอริโคนา

โซล (voriconazole), เลฟลูโนไมด (leflunomide), ไซโดวูดีน (zidovudine), ยาในกลุมกลูโค

คอรติคอยด ( glucocorticoids) ซึ่งยาเหลานี้นํามาใชประโยชนทางการแพทยแตกตางกันไป  

— การใชรวมกับยาอ่ืนที่ยับยั้งการเปลี่ยนสภาพยาในกลุมสแตตินได เชนใชรวมกับยายับยั้งเอนไซม

ในกลุมไซโทโครมพี 450-3A4 (CYP3A4 inhibitors) ตัวอยางยาเชน คลาริโทรไมซิน 

(clarithromycin), อีรีโทรไมซิน (erythromycin), ฟลูโคนาโซล (fluconazole), คีโทโคนาโซล 

(ketoconazole), อะทาแซนาเวียร (atazanavir), โลพินาเวียร/ริโทนาเวียร 

(lopinavir/ritonavir) ยาเหลานี้ทําใหยาในกลุมสแตตินถูกกําจัดไดชาลง จึงเพ่ิมความเสี่ยงตอ

การเกิดผลเสียตอกลามเนื้อ 

คําแนะนําในการใชยา  

ยาทุกชนิดลวนมผีลไมพึงประสงคท้ังสิ้น การไดรับขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับผลไมพึงประสงคของยาจะชวย

ใหผูใชยามีความระมัดระวังมากขึ้น และไมทําใหเกิดความหวาดวิตกจนเกินไป ซึ่งยาในกลุมสแตตินใหประโยชนใน

การลดความเสี่ยงตอการเสียชีวิตที่มีเหตุจากหัวใจและสมองขาดเลือด สวนการเกิดผลเสียตอกลามเนื้อที่รุนแรง

จากยาพบไดนอย จากขอมูลที่มีอยูในปจจุบันยังถือวาประโยชนที่ไดรับจากการใชยามีมากกวาความเสี่ยงที่จะเกิด

ผลเสียตอกลามเนื้อ อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชยาในกลุมสแตติน ผูที่ใชยาควรเอาใจถึง

ความผิดปกติตอกลามเนื้อที่อาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้นโดยหาสาเหตุไมได หรือมีอาการเจ็บปวด

กลามเนื้อรุนแรงอยางเฉียบพลัน ควรรีบพบแพทยผูใหการรักษาโดยไมตองรอใหถึงเวลานัดในครั้งตอไป  
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